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Datum : Betreft :   

28 augustus 2018 Vacature oudergeleding GMR  

 
Kijk jij met een frisse blik, heb je graag invloed en ben je positief kritisch? Dan 
hebben wij een uitdaging voor je! 
 
Per direct heeft de GMR in de oudergeleding een vacature, vanwege het vertrek van 
Alex Visser uit de GMR. 
 
In bijlage 1 staat beschreven wat de GMR is en wat je als GMR-lid gaat doen.  
 
Heb je zin om lid van de GMR te worden? Meld je dan vóór 1 oktober 2018 aan als 
kandidaat. Het aanmeldingsformulier vind je op http://www.gmrunicoz.nl 
 
 
Als zich meerdere kandidaten melden, worden er verkiezingen uitgeschreven.  
 
Voor vragen kun je natuurlijk altijd contact met het dagelijks bestuur opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Liesbeth Westerhof, voorzitter 
06-23376394 
Nollie van Uden, secretaris  
06-24502187 

 

http://www.gmrunicoz.nl/


 

 

Bijlage 1 
 
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 
De GMR heeft inspraak op het beleid van Unicoz, dus op bovenschools niveau.  
We zijn de gesprekspartner van het bestuur van Unicoz, vertegenwoordigd door Pieter 
Gilden als lid van het College van Bestuur.  
 
We overleggen met het bestuur over zaken die alle leerlingen, alle personeelsleden en 
alle ouders aangaan. Je kunt hierbij denken aan de begroting voor stichting Unicoz, het 
onderwijsbeleid, toekomstige ontwikkelingen die de scholen aangaan, ICT, het 
onderhoud van de scholen en het personeelsbeleid.  
 
De GMR van de Unicoz onderwijsgroep bestaat uit 8 personeelsleden en 8 ouders. We 
vergaderen ongeveer 1x in de maand op een doordeweekse avond van 19.30-21.30 
uur.  
 
 
GMR-lid 
Als lid van de GMR volg je de organisatieontwikkelingen van Unicoz kritisch. Je houdt je 
op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving die het onderwijs 
raken.  
 
 
Omdat je alle personeelsleden van de PO-scholen vertegenwoordigt, stel je het 
gezamenlijk belang voorop in je functie als GMR-lid. Binnen de GMR hebben we 
verschillende werkgroepen waaraan je kunt deelnemen. Je geeft samen met de andere 
leden advies over beleidsstukken, bewaakt de reglementen en de naleving van de 
afspraken in de cao PO.  
 
Ook onderhoud je contacten met de MR uit het eigen cluster en kun je gevraagd worden 
om MR-vergaderingen bij te wonen.  
 
 
Clusters 
De scholen zijn in vier clusters ingedeeld die evenredig vertegenwoordigd zijn in de 
GMR. De clusterindeling is hieronder aangegeven.  
 

Cluster 1 Cluster 2 

Paulusschool De Elzenhoek 

De Jacobsvlinder De Hofvijver 

Stella Nova Koningin Wilhelminaschool 

’t Schrijverke Prinses Margrietschool 

De Regenboog De Touwladder 

Prinses Amaliaschool De Spelevaert 

 De Achtsprong 

  

Cluster  3 Cluster 4 

Noordeinde Prins Florisschool 

Prins Clausschool De Oranjerie 

De Buut De Horizon 

Het Palet De Oostwijzer 

De Floriant Noorderlicht 

  

 
 
  



 

 

Bijlage 2 
 
Verkiezingen 
 
Voor de volledigheid volgen hieronder de artikelen uit het reglement van de GMR 
betreffende de verkiezingen. 
 

Artikel 8 Verkiesbare en kiesgerechtigde personen 

actief en passief 
kiesrecht 

1. Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn 
verkiesbaar tot lid van de personeelsgeleding of van de oudergeleding van de raad. 

 2. Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van één van de aan de scholen 
verbonden medezeggenschapsraden zijn gerechtigd hun stem uit te brengen op één van de 
kandidaten.  

 3. Ouders van leerlingen die tot een van de scholen zijn toegelaten met toepassing van artikel 58, 
eerste lid van de Wet op het primair onderwijs kunnen slechts kandidaat worden gesteld voor verkiezing 
tot lid van de raad, indien zij schriftelijk hebben verklaard de grondslag en de doelstelling van de school 
te respecteren 

 4. De voorwaarde, bedoeld in het derde lid, kan slechts worden toegepast, indien zij door of namens het 
bevoegd gezag voorafgaand aan de toelating aan betrokkenen bekend is gemaakt. 

 

Artikel 11 Verkiezing 

stemming en 
stembiljet 

1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 

 2. Uiterlijk één week voor de datum van de verkiezingen zendt de raad aan de 
kiesgerechtigden een gewaarmerkt stembiljet dat de namen van de kandidaten uit de 
geleding van de kiesgerechtigden bevat.
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Artikel 12 Stemming; volmacht  

Stemprocedure 1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn 
geleding in de raad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
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Volmacht 2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een 
ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde 
kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen. 

 

Artikel 13 Uitslag verkiezingen 

 1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich 
hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een 
gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot. 

 2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de raad vastgesteld en schriftelijk 
bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten.
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