
Aan:  Alle ouders/verzorgers van leerlingen van Dunamare Onderwijsgroep  
Datum:  30 maart 2022   
Betreft: Kandidaatstelling voor de oudergeleding GMR  van Dunamare   
  
Geachte ouder/verzorger,  
 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er vacatures in de oudergeleding van de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Dunamare Onderwijsgroep. De GMR is 
daarom op zoek naar ouders of verzorgers die zich kandidaat willen stellen voor het 
lidmaatschap van de GMR. Wellicht is het iets voor u?  
 
Taken 
Zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, zo heeft Dunamare Onderwijsgroep een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR praat en overlegt met het bestuur, denkt 
mee, denkt na over de consequenties van nieuw beleid en adviseert. Door alle verschillende 
vormen van medezeggenschap hebben medewerkers, leerlingen en ouders invloed op het 
beleid van de scholen en van de Dunamare groep.  
 

De GMR van Dunamare bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier 
leerlingen. Een zittingstermijn duurt in principe drie schooljaren. Dat kan korter zijn 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.    
 

Frequentie 
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.   
  
  



 

Wilt u zich kandidaat stellen? Daar zijn wij erg blij mee!  
Mail dan uiterlijk vrijdag 22 april voor 12 uur ’s middags naar Koen Anthoni: 
k.anthoni@haarlemmermeerlyceum.nl  
 

Voeg voor de kandidaatstelling de volgende gegevens toe aan de mail:  
- Naam en achternaam  
- Mailadres  
- Telefoonnummer  
- School  
- Geleding (personeel, ouders, leerlingen)  
 

U ontvangt dan binnen korte tijd een ontvangstbevestiging. Daarna wordt u in de week van 9 
mei door ‘Webelect.nl’ per mail uitgenodigd om uw profiel en korte motivatie in te vullen op 
het verkiezingsplatform. Die informatie zal zichtbaar zijn voor de stemgerechtigden voor de 
GMR, de leden van de medezeggenschapsraden op BRIN-niveau.  
 

23 mei wordt de kieslijst openbaar gemaakt voor de leden van de medezeggenschapsraden 
van de scholen van Dunamare Onderwijsgroep en vervolgens kan er van 30 mei tot 5 juni 
gestemd worden. Half juni is de uitslag bekend en wordt u ervan op de hoogte gesteld.  

 

Wilt u eerst meer informatie? Kijk dan op onze website: https://www.gmrdunamare.nl    
Of mail naar Roos Schulte; schulteroos@gmail.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,  
  
Roos Schulte 

Verkiezingscommissie GMR  
 

https://www.gmrdunamare.nl/
mailto:schulteroos@gmail.com

