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We wensen jullie een liefdevol en mooi 2023! 

 

Tentoonstelling project Mens 

De groepen 5-6 en 7 hebben meegedaan aan het project Mens van de Rode Loper. Zie hieronder de uitnodiging 

om ze te gaan bekijken bij Factur IJ aan de Pampuslaan, IJburg. 

 

Te laat komen 

De vraag of iedereen er weer op wil letten om op tijd te komen. Om half 9 moeten de kinderen echt in de groep zijn. 

Het is voor iedereen, de leerkracht, de groep en de leerling, heel vervelend en storend als er iemand te laat komt. 

 

Nog een reminder: De dagen dat ouders mee kunnen lopen naar de groep zijn woensdag en vrijdag.  

 

Oproep oudergeleding GMR  

Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor de Gemeenschappelijke Me-

dezeggenschapsraad (hierna: GMR)!  

Vanwege het einde van de zittingstermijn van een lid van de oudergeleding, is er binnen de GMR van de ASKO 

een vacature ontstaan. Zie jij het nut en de noodzaak in van een goede GMR en wil je meepraten en meebeslis-

sen? Geef je dan op!  



Wat doe je als GMR-lid?  

Samen met je GMR-collega’s buig je je over bovenschoolse beslissingen en beleid van het schoolbestuur en je 

denkt en beslist mee over de verdeling van de financiële middelen. Je vergadert met het College van Bestuur en 

Raad van Toezicht van ASKO. Het College van Bestuur legt alle belangrijke besluiten voor instemming en/of advies 

voor aan de GMR 

 

Je start in een bijzondere tijd: er is landelijk sprake van een groot lerarentekort en in februari treedt een nieuw be-

stuur aan bij de ASKO.  

Dit vraagt wel wat van jou: ben je leergierig, heb je tijd om stukken te lezen en je in te zetten om ongeveer 12 keer 

per jaar ’s avonds te vergaderen en bijdragen te leveren, dan zien wij je aanmelding graag tegemoet.  

 

Wie kan zich verkiesbaar stellen?  

Er is op dit moment één vacature voor de oudergeleding. Als kandidaat voor de oudergeleding moet je één of meer-

dere kinderen op een ASKO school hebben zitten, liefst nog een aantal jaren omdat het even tijd kost om er hele-

maal in te komen. Dit is ook wenselijk voor de continuïteit van het team.  

 

Vergaderingen 

De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar met het College van Bestuur, meestal op dinsdagavond vanaf 20.00 

uur. De vergaderingen duren over het algemeen twee uur.  

Als GMR bespreken wij op een aparte dag vooraf de ingestuurde stukken, meestal een week ervoor en ook vanaf 

20:00 uur. Verder hebben we tenminste twee keer per jaar een vergadering met de Raad van Toezicht. De vergade-

ringen zijn in principe online, via Teams.  

Aanmelden?  

Als je geïnteresseerd bent, kun je je kandidaatstellen tot en met vrijdag 13 januari 2023. Als er meerdere kandidaten 

zijn, dan volgen er verkiezingen waarbij de MR’en van de scholen stemrecht hebben. De uitslag wordt dan over het 

algemeen binnen 4-6 weken bekendgemaakt.  

 

Voor vragen en/of aanmelding (inclusief motivatie) kun je een mailtje sturen naar GMR.asko@askoscholen.nl ter 

attentie van Samir Lalami en onder vermelding van GMR-verkiezingen. Meer over de GMR van de ASKO, inclusief 

de huidige leden, vind je op de website van de Asko:   https://www.askoscholen.nl/over-asko/medezeggenschap 

 

 


