
 De GMR zoekt nieuwe leden 

Wat is de GMR? 

De GMR is de Gemeen-

schappelijke Mede-

zeggenschapsraad van 

De Haagse Scholen. 

Met 52 scholen, ruim 

14.500 leerlingen en 

meer dan 2.000 mede-

werkers is De Haagse 

Scholen een van de 

grootste landelijke     

besturen voor openbaar 

primair onderwijs. In de 

GMR wordt gesproken 

over zaken op het      

bovenschoolse niveau. 

Wat zoekt de GMR? 

De GMR kent 16 leden 

en is op zoek naar           

ouders/verzorgers die 

zijn gelederen komen     

versterken:  

2 leden uit het ‘regulier’ 

basisonderwijs. 

1 lid uit het ‘speciaal’ 

onderwijs. 

De personeelgeleding 

kent op dit moment 

geen vacatures. 

 

Wat doet de GMR? 

De GMR houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen. De kwaliteit van het 

onderwijs bijvoorbeeld, en hoe het geld verdeeld wordt over de verschillende  

scholen. En wat dacht je van zaken als het lerarentekort, het bestuursplan en      

de normjaartaak? Onlangs zijn o.a. het kleine scholen beleid en passend onderwijs 

en de zorgstructuur aan de orde geweest in de GMR. 

De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en     

initiatief zijn vooral de instemmings– en adviesbevoegdheden van belang.  

Wat biedt de GMR? 

De leden van de ouder-

geleding ontvangen een 

vergoeding van € 680. 

De leden van de          

personeelsgeleding      

krijgen 100 uur per 

schooljaar. 

Wat vraagt de GMR? 

٧  Belangstelling voor de 

onderwerpen waarmee de 

GMR zich bezighoudt. 

٧  Een blik die verder reikt 

dan wat er op het school-

niveau speelt.  

٧  Betrokkenheid bij de 

kinderen en medewerkers 

op alle scholen van De 

Haagse Scholen.  

٧  De GMR vergadert        

± tienmaal per jaar in de 

avonduren. Ook daarnaast 

vraagt het tijd: in totaal 

moet je rekening houden 

met 100 uur. 

Wil je in de GMR? 

Wanneer je zitting wilt  

nemen of meer wilt weten 

kijk dan op onze website 

en mail vóór 12 sep. naar:    
GMR@dehaagsescholen.nl 

Dan nemen we contact 

met je op! 

https://www.dehaagsescholen.nl/medezeggenschapsraad/
mailto:GMR@dehaagsescholen.nl

