
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad           
 
 
 
 
Almelo, april 2018 

 

Betreft: verkiezingen GMR 

 

Aan: MR’en en directeuren van stichting PCO Noord Twente 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting PCO Noord Twente is een 

betrokken, actieve raad die 6 tot 8 keer per jaar vergadert. De GMR denkt mee, adviseert en neemt 

beslissingen met betrekking tot schooloverstijgende zaken c.q. beleid. De leden van de GMR nemen 

zitting in één of meerdere werkgroepen, afhankelijk van de interesse en expertise. Deze 

werkgroepen zijn ingedeeld in onderwijs & identiteit, huisvesting & financiën en personeel & 

organisatie. Naar aanleiding van een adviesaanvraag van het bestuur bereidt een betreffende 

werkgroep een advies voor dat als basis dient voor de besluitvorming in de GMR vergadering. Elk 

GMR lid is contactpersoon voor één of twee scholen binnen de stichting. Scholen kunnen met vragen 

en/of opmerkingen terecht bij hun contactpersoon van de GMR. 

De GMR bestaat uit 10 leden; 5 ouders en 5 personeelsleden. 

Sinds september 2017 is de samenstelling van de GMR als volgt: 

School   naam     Geleding   

1 De Heemde  Mirjam Schoemaker                 Personeel  aftredend 

2 De Heemde  Luuc Willering (penningmeester) Ouder 

3 De Wierde  Marye Teunis-Top (voorzitter)  Ouder   

4 De Huve  Christien Sickman   Personeel 

5 De Telgenborch  Deborah Kuper    Personeel 

6 De Mare  Barbara Eggink-Kulpe   Ouder  

7 De Mare  Rianka Fruke    Ouder  

8 Het Laar  Jeannet Enserink (secretaris)  Personeel 

9 Het Laar  Jacqueline Brandes (secretaris)  Personeel 

10          Ouder  (vacant)

  

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is één ouder en één personeelslid aftredend. De GMR is 

daarom op zoek naar betrokken, enthousiaste kandidaten die de raad willen komen versterken. De 

GMR streeft naar een zo groot mogelijke spreiding van de leden over alle aangesloten scholen van 

stichting PCO Noord Twente. In het medezeggenschapsreglement van de GMR van stichting PCO 

Noord Twente is geregeld dat kandidaten van een nog niet vertegenwoordigde school voorrang 

krijgen boven een tweede kandidaat van een al vertegenwoordigende school. 



 
Kandidaten die zich verkiesbaar stellen, maar die niet gekozen worden, blijven op de reservelijst 

staan. Zij zullen worden benaderd zodra er een tussentijdse vacature in de GMR ontstaat. 

Wij verzoeken u om binnen uw school één of meerdere kandidaten voor de GMR te werven. U kunt 

kandidaten aanmelden via bijgaand formulier. Het formulier kunt u bij voorkeur via de mail uiterlijk 

op vrijdag 18 mei 2018 aan de verkiezingscommissie sturen: 

vcom.pcont@hotmail.nl 

of 

Verkiezingscommissie GMR 

P.a. Luuc Willering 

Sportlaan 55 

7607 TN Almelo 

Op dinsdag 22 mei 2018 worden de stembiljetten naar alle MR’en van de scholen toegestuurd. De 

MR’en hebben vervolgens tot woensdag 6 juni 2018 de tijd om het stembiljet naar de 

verkiezingscommissie terug te sturen. 

Op maandag 11 juni 2018 om 19.30 uur worden de stemmen geteld. U wordt nog op de hoogte 

gesteld van de locatie. GMR- en MR-leden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

De verkiezingsuitslag wordt meteen daarna aan de kandidaten en aan de MR’en medegedeeld en 

gemaild. De gekozen kandidaten worden verwelkomd in de eerste vergadering van het nieuwe 

schooljaar. 

Voor vragen kunt u bellen met Luuc Willering (06-10941274) of mailen naar vcom.pcont@hotmail.nl 

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie GMR 

Luuc Willering 

Christien Sickman 
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