
 

 

Infobrochure oudergeleding GMR 
 

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle 
scholen of voor de meerderheid van de scholen. 

In de GMR spreek je mee over allerlei onderwerpen die met de onderwijsstichting en het onderwijs 
te maken hebben. Het College van Bestuur (CvB) luistert naar de argumenten en samen verbeter je 
de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsomstandigheden bij MOVARE. 

 

Voor veel belangrijke beleidsbeslissingen is het College van Bestuur verplicht eerst de 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te raadplegen. 

Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Bij sommige 

beslissingen is het CvB alleen verplicht de GMR te informeren, bij andere moet zij de GMR om 

advies of instemming vragen. De GMR kan daarnaast op eigen initiatief suggesties voor 

verbeteringen doen. 

 

Het GMR-werk bestaat voor een belangrijk deel uit vergaderen en stukken lezen. Maar er is 
meer dan alleen het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Zoals het onderhouden 
van het contact met de achterban om te weten wat er leeft en het organiseren van bijeenkomsten 
met MR-en (Medezeggenschapsraden van scholen).  
De samenwerking met het CvB en het bovenschools management biedt een kijkje achter de 
schermen, wat interessante en leerzame inzichten oplevert. 

 
Bovendien hebben GMR-leden recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van 
medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. 
Je leert de Wet medezeggenschap op scholen beter kennen (WMS), op deze wijze kun je jouw 
mening met feiten onderbouwen. 
Binnen de GMR worden soms moeilijke en lastige onderwerpen besproken. Het is dan belangrijk dat 
er vanuit verschillende gezichtspunten naar een vraagstuk gekeken kan worden. Het is daarom 
belangrijk dat binnen de GMR mensen zitten met verschillende kennisprofielen.  
 
Je ontvangt voor iedere officiële GMR vergadering en Thema avond (max. 15 p/j) een 
vacatievergoeding van €50,- en reiskosten. 
 
Wil je meer weten of eens een vergadering bijwonen? Neem dan gerust contact op en maak een 

afspraak met onze voorzitter Chantal Pijls 06-52608195 of gmr@movare.nl  
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