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De leerlingen, ouders en personeelsleden van alle vo-scholen van BOOR
• Einstein Lyceum
• Erasmiaans Gymnasium
• Libanon Lyceum
• Nieuw Zuid
• Thorbecke Voortgezet Onderwijs
• Wolfert van Borselen Scholengroep
De verkiezingscommissie van de gmr-vo
Tussentijdse verkiezingen voor de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad vo van Stichting BOOR
13 december 2018

Beste leerlingen, ouders en personeelsleden,
De gmr-vo heeft versterking nodig. Voor zowel leerlingen, ouders als personeelsleden zijn
er tussentijdse vacatures. Het betreft twee vacatures voor leerlingen, twee voor ouders en
twee voor personeelsleden. We roepen jullie daarom op je kandidaat te stellen om
verkozen te worden tot lid van de gmr-vo. Er geldt GEEN maximum aantal kandidaten per
school en je hoeft geen lid te zijn van de medezeggenschapsraad van je school om je
kandidaat te stellen.
Als meer kandidaten zich melden dan er vacante zetels zijn, zullen er verkiezingen
worden gehouden in maart 2019. De leden van de gmr worden door de leden van de mr's
van scholen gekozen.
De algehele verkiezingen vinden opnieuw plaats in 2020. Kandidaten die zich nu
aanmelden en worden gekozen, kunnen daarom 1,5 jaar lid zijn van de gmr. Voor ouders
en leerlingen geldt bovendien dat bij onvoldoende kandidaten in een van deze groepen,
de ouders de leerlingplaatsen kunnen opvullen en omgekeerd.
De gmr bespreekt met BOOR de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de
scholen aangaan, de zogenoemde bovenschoolse zaken. Op dat bestuurlijke beleid heeft
de gmr vaak instemmings- of adviesrecht. Dit alles is vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De gmr-vo bestaat uit 6 leerlingleden, 6 ouderleden en 12 personeelsleden. De gmr
vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar en wordt ondersteund door een ambtelijk
secretaris.
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Je kunt je kandidaat stellen door vóór 28 januari a.s. een e-mail te sturen naar
medezeggenschap@stichtingboor.nl. Je wordt verzocht in je e-mail, naast je
persoonsgegevens en aan welke school je verbonden bent, een korte profielschets van
jezelf te geven. Je kunt bijvoorbeeld iets zeggen over je motivatie om je kandidaat te
stellen en wat je graag zou willen veranderen op de BOOR-scholen om het onderwijs voor
leerlingen te verbeteren. De gegevens die je over jezelf verstrekt, worden openbaar
gemaakt.
Na 28 januari 2019 zal de verkiezingscommissie een lijst opstellen met verkiesbare
kandidaten en deze naar de mr’s van de scholen sturen. Zij zullen daarna tijdens een
daartoe uitgeroepen vergadering hun stem uitbrengen op de kandidaten voor hun
geleding in de gmr. Iedere geleding (leerlingen, ouders en personeel) in de mr wordt
gevraagd net zoveel personen te kiezen als er zetels zijn voor de betreffende geleding in
de gmr. Indien het aantal kandidaten per geleding kleiner of gelijk is aan het aantal zetels,
dan zijn de kandidaten automatisch gekozen.
Voor meer informatie kun je bij voorkeur terecht bij de ambtelijk secretaris van de gmr’s bij
BOOR, Marianne de Vries (Marianne.devries@stichtingboor.nl) of bij de onderstaande
leden van de verkiezingscommissie van de gmr-vo.
Met vriendelijke groet,
Namens de gmr VO

Jeroen Visser,
Secretaris.

De verkiezingscommissie bestaat verder uit:
Jan Sluimer, voorzitter gmr vo.
Marianne de Vries, ambtelijk secretaris gmr’s
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