Verkiezingen
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
van MosaLira !!!
Zoals u wellicht weet behoort de school waar uw kind op zit tot de Stichting MosaLira. In totaal
zijn 22 scholen in deze stichting ondergebracht. Op iedere school is een medezeggenschapsraad
actief, die bestaat uit een aantal ouders/verzorgers en een gelijk aantal personeelsleden.
Zoals er een medezeggenschapsraad is voor iedere school afzonderlijk, zo functioneert er op
stichting niveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, afgekort GMR.
De GMR bestaat uit 12 personen; 6 ouders/verzorgers en 6 personeelsleden, die meedenken,
adviseren, en in een groot aantal gevallen, meebeslissen over belangrijke zaken die alle scholen
van MosaLira aangaan. Daarbij kan worden gedacht aan financiële zaken, personele
aangelegenheden of onderwijs/beleidskwesties.
De zittingsduur van de GMR-leden is in beginsel drie jaar. Natuurlijk kan een GMR-lid besluiten
eerder zijn lidmaatschap neer te leggen, maar drie jaar is de reglementaire termijn, waarna men
zich herkiesbaar kan stellen. Dit jaar treden twee ouder- en twee personeelsleden af.
Voor de verkiezingsprocedure wordt aangehaakt bij de bestaande procedure voor een MR-lid.
Dat betekent dat iedere geïnteresseerde even kort moet aangeven waarom iemand
geïnteresseerd is in de GMR.
Naar wie is de GMR op zoek?
Naar ouders/verzorgers en personeelsleden die:
• bereid zijn om 10 keer per jaar een avond te vergaderen
• bereid zijn de stukken voor de vergadering door te nemen
• een beperkt aantal keren in een kleinere werkgroep onderwerpen kunnen voorbereiden
• vooral betrokken zijn bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs
(Voor de ouders/verzorgers geldt een onkostenvergoedingsregeling)
Verkiesbaar stellen:
Als u wilt bijdragen aan de besluitvorming van de GMR, levert u dan uiterlijk 19 juni aanstaande
onderstaande strook in bij de leerkracht van uw kind, of geef dit digitaal door aan de MR van uw
school.
De uiteindelijke verkiezing vindt na 19 juni 2017 plaats door alle MR-en gezamenlijk.
Ja, ik wil mij graag beschikbaar stellen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Naam _____________________________________________________________
Ouder/verzorger van ________________________________________Groep ____
E mailadres ________________________________________________________
Inleveren/digitaal aanmelden uiterlijk 19 juni 2017 bij de leerkracht van uw kind.

