
 
 

 

 

 

Gezocht: 

lid voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor  

de oudergeleding. 

  

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zoeken wij een ouder voor de GMR.  

 

Wilt u met leerkrachten, ouders en het bestuur meedenken over de ontwikkeling van het onderwijs 

binnen Stichting Marcant-BSV dan is de GMR wellicht iets voor u. U kunt zich kandidaat stellen als 

GMR-lid. 

Wat de GMR zoal doet en of u in het profiel past, kunt u lezen in bijgevoegde profielschets.  

 

Geïnteresseerd? 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de secretaris van de GMR, Yvonne 

Nijhuis, via het e-mail adres: y.nijhuis@marcant-bsv.nl  

 

Wanneer u zich aanmeldt dan zullen wij u uitnodigen voor een nadere kennismaking. In dit gesprek 

kunnen wij uw eventuele vragen over het GMR lidmaatschap beantwoorden. 

Als zich meerdere kandidaten melden, zullen er verkiezingen worden gehouden. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de GMR, 

 

Jan Wilpshaar en Marijke van Duijn 

(GMR-leden oudergeleding) 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Marcant-BSV 

 

Inleiding 

Ouders kiezen bewust een school voor hun kind.  

 

Vanaf het moment dat het kind naar school gaat, ontstaat een nauwe relatie tussen de leerkrachten 

en de ouders. Samen willen ze het beste voor het kind. Ouders en leerkrachten werken nauw samen 

als het gaat om de ontwikkeling van het kind: Ze hebben elkaar nodig en zijn samen 

verantwoordelijk!  

 

Omdat de wetgever het belangrijk vindt dat ouders en leerkrachten samen de schouders onder het 

onderwijs zetten is een medezeggenschapsraad, ofwel een MR, verplicht voor scholen in het 

basisonderwijs. In de MR denken leerkrachten en ouders samen mee over de ontwikkeling van het 

onderwijs op de school van hun kind.  

 

De school die u heeft gekozen maakt deel uit van de stichting Marcant-BSV, stichting voor 

basisonderwijs in Centraal Twente. Twaalf scholen maken deel uit van onze stichting. Alle scholen 

hebben bepaalde vrijheden wanneer het gaat om de inrichting van het onderwijs. Veel zaken worden 

echter ook gezamenlijk geregeld. Denk daarbij aan de algemene regels als het gaat om de kwaliteit 

van het onderwijs, de huisvesting, financiën en het personeelsbeleid. 

 

Omdat ook hier de samenwerking tussen ouders en leerkrachten van groot belang is, is de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ontstaan. In de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad, kortweg GMR genoemd, denken leerkrachten en ouders mee met het 

bestuur over de ontwikkeling van het onderwijs binnen Stichting Marcant-BSV. Mensen die zitting 

hebben in de GMR vertegenwoordigen alle ouders en leerkrachten binnen onze stichting. 

 

Dus, 

als u wilt meedenken over het onderwijs op de school van uw kind, dan is de 

medezeggenschapsraad de plek voor u! 

 

als u wilt meedenken over het onderwijs binnen de stichting, dan is de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad iets voor u! 

  



 
 

 

 

Profielschets GMR-lid Stichting Marcant-BSV 

Een lid van de GMR: 

 is personeelslid of heeft kinderen op één van de scholen van Stichting Marcant-BSV 
 wil graag meedenken en meepraten over de ontwikkeling van het onderwijs in Stichting 

Marcant-BSV 
 heeft een positief, kritische instelling 
 is geïnteresseerd in het onderwijs en medezeggenschap 
 is zich bewust deel uit te maken van een team, de GMR 
 is zich ervan bewust zaken van gemeenschappelijk belang te behartigen 
 is bereid tijd te investeren in medezeggenschap, door 

 het bijwonen van vergaderingen; ongeveer eens per maand met uitzondering van de 
zomervakantie 

 zich goed voor te bereiden op deze vergaderingen 
 het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap 

 wil zich verdiepen in een bepaald facet van het onderwijs; bijvoorbeeld personeelszaken, 
financiën of kwaliteit van het onderwijs. 

 

De GMR bestaat uit vier personeelsleden, vier ouders en een onafhankelijk voorzitter. In totaal dus 

negen personen.  

De GMR-leden verdelen de taken  als volgt: 

1. Twee ouders en één personeelslid vormen de financiële commissie. 
2. Twee personeelsleden en één ouder vormen de commissie personeelsbeleid 
3. Een ouder, een personeelslid en de voorzitter houden zich bezig met de kwaliteit van het 

onderwijs en onderhouden periodiek het contact met het bestuur. 
 

Naast de invulling van bovenstaande commissies wordt periodiek gezamenlijk overleg gepleegd en 

worden in aanwezigheid van alle GMR-leden besluiten genomen en adviezen voorbereid. 

De GMR biedt, zowel voor ouders als leerkrachten, de kans om mee te denken en mee te beslissen 

over de manier waarop het onderwijs vorm krijgt binnen de stichting Marcant-BSV.  Alle GMR leden 

krijgen de kans om scholingsbijeenkomsten bij te wonen met betrekking tot de invulling van de 

medezeggenschapstaak. 

 

 


