Aan:

Alle ouders / verzorgers van leerlingen van Dunamare Onderwijsgroep

Datum:

29 mei 2018

Betreft:

Kandidaatstelling voor de O-GMR van Dunamare

Geachte ouder / verzorger,
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn er vacatures in de oudergeleding van de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Dunamare Onderwijsgroep. De GMR is daarom op
zoek naar tenminste twee ouders of verzorgers die zich kandidaat willen stellen voor het
lidmaatschap van de GMR.
De GMR van Dunamare bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier
leerlingen. De huidige GMR functioneert sinds het schooljaar 2015-18. Een zittingstermijn beslaat in
principe drie schooljaren, of korter als uw kind binnen de termijn geen onderwijs meer volgt op één
van de scholen van Dunamare Onderwijsgroep.
Naast het initiatiefrecht heeft de GMR op een aantal terreinen adviesrecht en instemmingsrecht,
zoals het meerjarig financieel beleid of het strategisch beleid. In het algemeen gaat de GMR over
onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor alle scholen of een meerderheid van scholen.
De oudergeleding heeft ook eigen advies- en instemmingbevoegdheden, zoals over de omgang
met persoonsgegevens. Er wordt daarnaast bijvoorbeeld gesproken over de lotingssystematiek.
Een GMR-lid is niet alleen medeverantwoordelijk voor de inhoud van een aantal besluiten, maar
ook voor het besluitvormingsproces.
De GMR vergaderingen vinden gemiddeld twee keer per twee maanden op een maandagavond
plaats. Op de eerste van die vergaderingen overlegt de GMR onderling, de week daarna samen
met het College van Bestuur. Daarnaast nemen ouders bijvoorbeeld zitting in de commissie
financiën die zich buigt over zaken die het financiële beleid van alle (of een meerderheid van)
scholen aangaan, of in een tijdelijke commissie die zich buigt over een voorliggend onderwerp.
Alle vergaderingen vinden op maandagmiddag of avond plaats, ook die van de commissies.
Uiteraard wordt een en ander gefaciliteerd. Een lid van de oudergeleding van de GMR kan
conform de statuten aanspraak maken op vacatiegelden.

GMR Dunamare Onderwijsgroep

Pagina 1 van 2

Wilt u zich kandidaat stellen? Daar zijn wij erg blij mee!
Mail dan uiterlijk 13 juni vóór 12 uur ’s middags naar dhr. K. Anthoni:
k.anthoni@haarlemmermeerlyceum.nl

U ontvangt dan binnen korte tijd een ontvangstbevestiging en een kandidaatstellingsformulier.
Op 20 juni 2018 wordt de kieslijst openbaar gemaakt via de voorzitters van de
medezeggenschapsraden van Dunamare Onderwijsgroep.
De verkiezingen zullen plaatsvinden op 3 juli 2018.
Stemgerechtigd voor de GMR zijn de leden van de medezeggenschapsraden op BRIN niveau.
Wilt u meer informatie? Mail dan naar dhr G.M. Pieters gmpieters@hotmail.com Er wordt dan z.s.m.
contact met u opgenomen.
Graag tot ziens in de GMR!
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR van Dunamare Onderwijsgroep,
Koen Anthoni, verkiezingscommissie GMR
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