GEZOCHT.
BETROKKENHEID.
Ben jij betrokken bij de school? Hecht jij waarde aan
goed onderwijs? Heb je een mening over het huidige
beleid? Vind je iets over de organisatie in het
algemeen? Kortom, denk jij graag na over hoe
dingen (nog) beter kunnen binnen Stichting Sarkon?
Dan kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken.

Sarkon is namelijk op zoek naar nieuwe leden voor de GMR.
Denk mee en praat mee. En geef je op.
Sarkon is op zoek naar jou!
Maar we vragen niet alleen, je krijgt er ook veel voor terug.
- je denkt mee en hebt daardoor invloed op het beleid
- je draagt een flinke steen bij aan de ontwikkeling en groei van de
organisatie en daarmee aan het onderwijs van Sarkon
- sparren met het bestuur, met ouders en met leerkrachten verbreedt jouw blik,
vergroot je netwerk en leert je veel.

“We zijn met Sarkon op expeditie
naar het beste onderwijs voor onze
kinderen. Ouders en collega’s die
mee willen denken hoe we dat zo
goed mogelijk kunnen doen zijn
hierbij van essentieel belang.
De leden van de GMR zijn dé
verbinding tussen de kinderen en
het bestuur. Een goede en bevlogen
GMR is dus een onmisbare schakel
in onze expeditie”

Het zijn de woorden van Alwin Hietbrink, voorzitter
College van Bestuur. Woorden die alles zeggen over
de belangrijke rol van de GMR binnen onze organisatie.
Leden van de GMR zijn een afvaardiging vanuit de
medewerkers en de ouders. Samen met het bestuur
praten zij mee over het bovenschools beleid.
Interesse om samen met ons op expeditie te gaan?
Geef je dan op.
Stuur voor 1 september aanstaande een mail met je
gegevens naar gmr@sarkon.nl. De verkiezingscommissie
van de GMR zal je kandidatuur bevestigen en je vervolgens
informeren over het verdere verloop van de procedure.
Wil je liever eerst nog meer informatie?
Neem dan contact op met Rachel van Eijbergen,
(rachelvaneijbergen@sarkon.nl)
WWW.SARKON.NL

