
 

 

GMR Nieuwsbrief 1 2022-2023 
 

Dit schooljaar starten we met een GMR nieuwsbrief voor ouders en personeel. 

Hiermee willen we jullie informeren over allerlei zaken op het gebied van 

medezeggenschap en inspraak binnen OPOZ. Het stelt ons in staat om jullie 

uitleg en informatie te geven over de GMR.  

 

Voorstellen GMR-leden  

 

Personeelsgeleding: 

Saskia den Dulk (gekozen door MR IKC Da Vinci)  

Patricia van de Bos (gekozen door MR IKC De Trinoom)  

Kim van Driel (gekozen door MR SBO De Vuurtoren)  

Femke Patist (gekozen door MR IKC De Edelsteen)  

Charlotte van Remmen (gekozen door MR IKC De Baanbreker)  

Ella de Rooy (gekozen door MR IKC De Gaerde)  

Rick van Ligten (gekozen door MR IKC De Watersnip)  

Kim Boymans (gekozen door MR IKC De Saffier) 

Heleen Lassche (gekozen door MR IKC de Triangel) 

 

Oudergeleding  

Ravi van Leeuwen (voorzitter, gekozen door MR IKC De Piramide) 

Maarten Krol (gekozen door MR IKC De Vijverburgh)  

Ron Kasteel (gekozen door MR IKC Het Zwanenbos)  

Daan van der Geest (gekozen door MR IKC De Tjalk)  

Marissa Cloos-van Balen (gekozen door MR IKC Het Plankier)  

Maarten Verheul (gekozen door MR IKC De Waterlelie)  

Mike Attevelt (gekozen door MR IKC De Springplank)  

Jennifer Janssens (gekozen door MR IKC De Klimboom) 



 

Werkgroepen 

De GMR-leden nemen deel in een van de volgende werkgroepen: 

• Communicatie en profilering 

• Onderwijskwaliteit en innovatie 

• Huisvesting, aannamebeleid en Arbo 

Binnen de werkgroepen vindt met een kleiner groepje een verdieping plaats van gerelateerde 

onderwerpen, waarbij een terugkoppeling wordt gegeven in de GMR-vergadering. Op deze 

manier kan makkelijker worden overlegd met bijvoorbeeld de expertgroepen binnen OPOZ. 

Wat doet de GMR?  

Naast de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen kent OPOZ ook een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn onze scholen 

vertegenwoordigd, afwisselend door een afgevaardigde uit de ouder- of de 

personeelsgeleding. 

 

De GMR overlegt regelmatig met het College van Bestuur over school overstijgende 

beleidsthema’s zoals onderwijs, personeelszaken, financiën en bedrijfsvoering. Hierbij maakt 

de GMR gebruik van het wettelijk advies- of instemmingsrecht en de initiatiefbevoegdheid. 

Passend Onderwijs is ook een vast onderdeel van de overleggen tussen GMR en CvB. 

Daarnaast overlegt de GMR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. 
 

Komende vergaderonderwerpen 

• Huisvesting 

• Arbojaarplan 

• Meerjarenformatieplan 

• Onderdelen van het OPOZ jaarplan 
 

Vergaderdata 2022-2023: 

10 oktober 2022, locatie IKC De Piramide 

12 december 2022, locatie IKC Da Vinci 

6 februari 2023, locatie SBO De Vuurtoren 

3 april 2023, locatie IKC Florence Nightingale 

12 juni 2023, locatie IKC De Baanbreker 

 

Vacatures GMR 

Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de 

school van uw kind zoeken wij per direct twee ouders voor de oudergeleding van de GMR. Op 

dit moment zijn er 8 enthousiaste ouders die met ons meedenken. We streven naar 10 

ouderleden, zodat de belangrijkste keuzes die gemaakt worden vanuit een brede 

vertegenwoordiging worden genomen. Daarom doen we een beroep op u als ouder. 

 

Ouders ontvangen 150 euro per jaar voor hun deelname aan de GMR. Wilt u een vergadering 

bijwonen of meer informatie, stuur dan een e-mailtje naar gmr@opoz.nl 

mailto:gmr@opoz.nl

