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Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Rivierenland bestaat 
uit 11 openbare basisscholen, 
waarvan 5 in Tiel, 4 in Culemborg 
en 1 in Wadenoijen. In Tiel staat 
ook een school voor speciaal 
basisonderwijs. Jaarlijks bezoeken 
ruim 1700 leerlingen een school 
van OPO-R. De stichting heeft ca. 
200 medewerkers in dienst. 

Als openbare scholen staan we 
open voor iedereen in de 
samenleving, ongeacht 
geloofsovertuiging of identiteit. 
Iedereen is welkom zolang er 
respect is voor de verschillen 
tussen mensen. Het 
bestuursbureau van OPOR is 
gevestigd in Tiel. 

Adres OPO-R:  
Wethouder Schootslaan 5 4005 
VG Tiel www.opo-r.nl OBS De 
Regenboog Meester Rinkstraat 
19 4005 VH TIEL Stichting OPO-R 
Regenboog (regenboog-tiel.nl) 

Sollicitatieprocedure:  
Stuur uiterlijk 1 maart je korte 
motivatie en CV naar: 
gmr@opo-r.nl t.a.v. Sandra Elzen 
(personeelsgeleding) en Matthijs 
Brouwer (oudergeleding). 

Voor inhoudelijke vragen  kun je 
contact opnemen met Sandra van 
den Elzen: 06-34399034 of 
Matthijs Brouwer: 06-44608825.  

Op basis van de reacties gaan we 
graag in gesprek met een aantal 
geschikte kandidaten. Deze 
gesprekken zullen plaatsvinden 
tussen 7 en 11 maart. 

 

 

Stichting OPO-R zoekt per direct voor de  
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) een: 

Onafhankelijk voorzitter (M/V) 
Betrokken | Accuraat | Sociaal vaardig 

De GMR heeft belangrijke bevoegdheden die alle scholen van stichting 
OPO-R betreffen. De GMR bestaat uit een oudergeleding en een 
personeelsgeleding. Zij denken mee en adviseren de bestuurder over 
bovenschoolse, stichtingsbrede thema’s zoals personeelsbeleid, 
kwaliteitszorg en financiën. Samen met de bestuurder bespreekt de 
GMR de voorstellen. Na zorgvuldige afweging van alle belangen komt 
de GMR tot advies of instemming. Als onafhankelijk voorzitter ben je 
verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en goed verloop van 
de vergaderingen en afhechting van, uit de vergadering 
voortkomende, acties en vervolgafspraken. Tevens ben je lid van de 
verkiezingscommissie. 

Wat ga je doen: 

• Het technisch en onafhankelijk voorzitten van de vergaderingen 
van de GMR. 

• Het bevorderen van korte communicatielijnen tussen het 
college van bestuur en de leden van de GMR. 

• Het samen met het college van bestuur van OPO-R en de 
secretaris van de GMR opstellen van de agenda van de 
vergaderingen. 

• Aanspreekbaar zijn voor zaken betreffende de GMR richting 
zowel interne als externe contacten. 

• Zorg dragen dat de inbreng van zowel de personeelsgeleding als 
oudergeleding een plaats krijgt in de vergadering. 

• Het bewaken van de link met de MR’en van de scholen. 

Wij vragen: 

• Ervaring in de rol van onafhankelijk voorzitter. 

• Iemand die oog en oor heeft voor verschillende gezichtspunten 
en belangen. 

• Iemand die tactvol opereert en een constructief gesprek weet 
te bewerkstelligen binnen de GMR zelf en tussen de GMR en 
het bestuur van de Stichting. 

• Geen betrokkenheid bij OPO-R en de aan haar verbonden 
scholen. 
 

Wij bieden: 

• Een groep betrokken GMR-leden waar je je welkom voelt 

• Vrijheid om je taken uit te voeren 

• Een passende vergoeding 

 

 


