Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
Samenstelling GMR
De GMR bestaat uit 7 vertegenwoordigers van ouders en 7 vertegenwoordigers van leerkrachten.
Oudergeleding

Personeelsgeleding

Marielle Berende
Emilie Struble - Eickmans
Karen Hansson
Johnnie Leenders
Pepijn Happel
Marcel Raassens
Vacature

Humphrey van Mierlo
Maaike Verhappen
Marloes Drossaers
Wies Rienmeijer (plaatsvervangend voorzitter)
Maartje van den Heuvel
Vacature
Vacature

Ambtelijk Secretaris GMR: Marjoleine Meppelink
De GMR achterban
Onze achterban wordt gevormd door de MR-en van de Eenbesscholen. Zij ontvangen vier maal per jaar
de nieuwsbrief van de GMR waarin ze op de hoogte worden gehouden van thema’s die in de
overlegvergadering met de bestuurder besproken worden. De MR-en ontvangen de agenda’s en de
verslagen van de GMR-vergaderingen. GMR- en MR-leden ontmoeten elkaar tijdens de gezamenlijke
scholing, het GMR-event, en aan het begin van het schooljaar bij de starttrainingen voor MR-leden.
De MR-leden kunnen kwesties die Eenbes-breed spelen ter bespreking voorleggen aan de GMR.
Verkiezingen
De verkiezingen van de GMR vinden elk jaar plaats in april. Alle leerkrachten van de Eenbesscholen en
alle ouders van leerlingen van Eenbesscholen kunnen zich kandidaat stellen voor de GMR. De MR-en van
de scholen kiezen vervolgens de kandidaten van de GMR. Het GMR-lidmaatschap is voor 3 jaar.
Wanneer je overweegt om je kandidaat te stellen voor de GMR kun je informatie inwinnen over het
GMR-lidmaatschap bij de ambtelijk secretaris via gmr@eenbes.nl
Tussentijdse vacatures
Indien er tussentijds (tussen twee verkiezingsmomenten in) vacatures ontstaan komen eerst diegene
voor een plaats in de GMR in aanmerking die nog op de kandidatenlijst van de laatste verkiezingsronde
staan maar niet gekozen zijn. Indien voor een van de groepen (ouders of leerkrachten) geen kandidaten
op de reservelijst staan, zal diegene die zich het eerst aanmeldt zitting kunnen nemen in de GMR. Op dit
moment hebben we één vacature binnen de oudergeleding en twee binnen de personeelsgeleding.
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