GMR op zoek naar
nieuwe leden!
Heb jíj iets te vertellen?
In de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) heb je
zéker iets te vertellen!
De GMR denkt mee en praat mee over
het beleid van Signum. Nieuwsgierig?
We zoeken enthousiaste leden.
Wat betekent medezeggenschap binnen
Signum?
Als lid van de ouder- of de
personeelsgeleding van de GMR kun je
gezamenlijk meebeslissen over het
beleid van Signum. De GMR heeft
wettelijke advies- en
instemmingsrechten bij Signum-brede
besluiten op het gebied van personeel,
‘Onderwijs, ontwikkeling & ouders’ en
financiën. Daarnaast kan de GMR het
College van Bestuur ook ongevraagd
adviseren op deze terreinen.

Inrichting GMR en tijdsbesteding:
De GMR bestaat uit 10 leden, 5
ouders/verzorgers en 5
personeelsleden, en komt 5 maal per
jaar bijeen. Ruim een week voor elke
vergadering is er een werkgroepen
avond. In de werkgroepen worden de te
nemen besluiten op de deelgebieden
‘Personeel’, ‘Onderwijs, ontwikkeling en
ouders’ en ‘Financiën’ voorbereid en
besproken. Elke werkgroep bestaat uit
twee GMR leden en een bredere
vertegenwoordiging van ouders en
personeelsleden van de 23 Signum
scholen. Het College van Bestuur en/of
de hoofden van het bestuurskantoor
sluiten aan bij (delen van) de
werkgroepen en GMR-vergaderingen
om toelichting te geven en vragen te
beantwoorden. De GMR overlegt
tweemaal per jaar met de Raad van
Toezicht. Ook is de GMR bijvoorbeeld
vertegenwoordigd bij thema-sessies
rondom het strategisch beleid en in
benoemingsadviescommissies.

Vacatures:
In de oudergeleding van de GMR is er op
dit moment 1 vacature. We hopen dat er
meerdere ouders/verzorgers
belangstelling hebben omdat een aantal
van de zittende leden aankomende
zomer afscheid neemt van de GMR
(i.v.m. groep 8 leerlingen). In de
personeelsgeleding van de GMR zijn er
op dit moment 3 vacatures. Vanwege
deze onderbezetting is er eerder dit
schooljaar een wervingsactie via de
directeuren uitgezet, maar
belangstellenden zijn nog steeds
welkom.
Procedure
Kandidaatstelling voor zowel de ouderals de personeelsgeleding van de GMR is
mogelijk tot 8 januari 2021. Je stelt je
kandidaat door een bericht, waarin je
jezelf kort voorstelt, te sturen naar
info@signumonderwijs.nl.
Indien er meer kandidaten zijn dan
vacatures dan worden de leden van de
GMR gekozen door de leden van de
Medezeggenschapsraden (MR-en van de
scholen). De (geheime) schriftelijke
stemming zal plaatsvinden op 20, 21 en
22 januari. Voor deelname aan de
werkgroepen zijn verkiezingen niet van
toepassing.

Meer informatie?
Meer informatie? Of wil je je kandidaat stellen voor een werkgroep of de GMR? Neem dan contact op met Mabel
van der Laag, telefoon 073-8507800 of 06-38162603, email mabel.vanderlaag@signumonderwijs.nl. We zien je
reactie graag tegemoet!
Anuszka van Berkum (ouder De Kruisboelijn, voorzitter)
Iris Wubben (ouder De Troubadour, vice-voorzitter)
Jorno van Gelder (ouder ’t Sparrenbos)

Vera van Limpt (ouder De Masten)
Susanne Mulder (personeelslid De Masten)
Marieke Sondij (personeelslid Toermalijn)

