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Verkiezingen GMR 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt versterking! 

  

Wat is de GMR? 
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is het overlegorgaan dat inspraak heeft ten aanzien van 

voorgenomen beleid van het bestuur van stichting PCO Noord Twente. De GMR bestaat uit 10 leden; 5 ouders 

van kinderen die op scholen van PCO Noord Twente zitten en 5 personeelsleden die werkzaam zijn op één van 

deze scholen. De GMR 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 georganiseerd in ‘Onderwijs en Identiteit’, ‘Huisvesting en Financiën’ en 

‘Personeel en 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. 

Verkiezingen 
Omdat volgens het huishoudelijk reglement een aantal leden (komend schooljaar: één lid uit de oudergeleding 

en één personeelslid) aftredend is, worden ook dit jaar weer kandidaten opgeroepen voor de te houden 

verkiezingen. De verkiezingen zullen plaatsvinden op 11 juni 2018. 

Wie zoeken wij? 
De GMR zoekt enthousiaste, betrokken, positief kritische ouders en personeelsleden die het een uitdaging 

vinden zich te verdiepen in onze stichting en door hun inbreng een steentje willen bijdragen aan het 

organiseren van goed onderwijs voor onze kinderen. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden om op de 

kieslijst geplaatst te worden (vóór 18 mei 2018). 

Wilt u betrokken zijn en blijven met medezeggenschap bij het beleid van de scholen van stichting PCO Noord 

Twente? Stuurt u dan een mail ter attentie van Verkiezingscommissie PCO Noord Twente 

(vcom.pcont@hotmail.nl) of informeert u bij de directeur of MR van de school van uw kind. U ontvangt dan 

een formulier kandidaatstelling GMR PCO Noord Twente met het verzoek deze in te vullen en terug te mailen 

vóór 18 mei 2018. 

 

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie GMR 

Luuc Willering 

Christien Sickman 
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