Een goed gevoel
Moe van een intensieve werkdag zat ik op de bank. Vanavond MR-vergadering. Een avondje op de
bank was niet verkeerd geweest. Waarom zit ik desondanks als ouder toch zo graag bij de MR en de
GMR?
Bij de MR volgen we kritisch hoe het gaat op en met school. Zijn we als ouders en leerkrachten
tevreden met hoe het gaat, wat kan er beter? Hoe zijn alle voorwaarden geregeld zodat onze
kinderen een fijne schooltijd hebben en ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen? Hoe
kunnen we dit voor de komende jaren vasthouden? Daar denk ik graag over mee!
In de GMR zit een afvaardiging van iedere MR van een Hub-vestiging uit de regio (Veghel, Oss, Boxtel,
VSO). Per MR is er een vast personeelslid en een vaste ouder tevens lid van de GMR. Voor Hub
Rosmalen mag ik samen met Wendy Hoefnagels Hub Rosmalen vertegenwoordigen. In de GMR
mogen we meedenken en meebeslissen over keuzes die gemaakt worden, Hub breed. Kloppen de
plannen en het beleid nog met waar we voor willen staan? Daarbij staat altijd het belang van onze
kinderen voorop. Wat missen we nog of hoe kunnen we zorgen dat we de kwaliteit kunnen
behouden? Daarin nemen we vanzelfsprekend punten mee die in de eigen MR besproken worden. Of
nemen we punten mee uit de GMR en bespreken die weer binnen onze eigen MR.
Eens per jaar gaan we in gesprek met de raad van toezicht van Hub Noord-Brabant. Dit doen we aan
de hand van de volgende punten:
- Wat gaat er goed?
- Wat kan er beter?
- Waar ben je trots op?
Afgelopen maand hebben we dit gesprek als voltallige GMR weer gehad en wat was het inspirerend!
De mening van leerkrachten en ouders wordt als zeer belangrijk ervaren. Zowel door de raad van
toezicht als door het bestuur. Daardoor is een vergadercultuur ontstaan waarin alles besproken kan
worden en we aanvullend zijn aan elkaar. Die sfeer die ik ervaar in gesprek met de raad van toezicht
en bestuur ervaar ik ook binnen Hub Rosmalen. De conclusie is dat we erg tevreden zijn over hoe
Hub Noord-Brabant er voor staat en dat dit ook klopt met het beeld dat we vanuit de MR bij Hub
Rosmalen ervaren. Ik vind het een groot genoegen om van dichtbij, kritisch te mogen meekijken in
‘de keuken’ van Hub en te mogen meedenken in het belang van onze kinderen. Het geeft mij veel
vertrouwen in de organisatie. Niet alleen nu maar ook voor de komende jaren. Dat gevoel wil ik
graag met jullie delen. Daarnaast zou ik het fijn vinden als ik jullie hiermee een kijkje in ‘de keuken’
van de MR en GMR heb kunnen geven.
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