
Gezocht: nieuwe leden voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Heb je verstand van onderwijs, personeelszaken, financiën, communicatie of een ander onderwerp 
dat op scholen speelt? Vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen? Wil je bijdragen aan een 
goed bestuur van de school van jouw kind? Alle vragen met ja beantwoord? Dan is VCO Oost 
Nederland op zoek naar jou!  

Wat is de GMR? 

VCO Oost-Nederland is de koepelorganisatie van 14 scholen voor christelijk basisonderwijs en 
kindcentra in Twente en de Achterhoek.  Ook de school waar jouw kind op zit valt hieronder. Op 
iedere school is een MR actief die advies geeft over zaken die op de betreffende school spelen. 
Hiernaast heeft VCO Oost Nederland een GMR die gevraagd en ongevraagd advies geeft over 
beleidszaken die “bovenschools” zijn. Als GMR overleggen we ongeveer 8 keer per jaar met het 
bestuur van VCO Oost Nederland. Hiernaast hebben we 2 maal per jaar contact met de Raad van 
Toezicht. De GMR bestaat uit maximaal 12 leden: 6 ouders en 6 personeelsleden van verschillende 
scholen. Op dit moment zijn er 2 vacatures voor ouderleden.  

Welke onderwerpen houdt de GMR zich mee bezig? 

Als GMR hebben we een aantal wettelijke bevoegdheden en taken. Een voorbeeld is instemmen met 
de begroting. Hiernaast denken we proactief mee over tal van thema's. Dit varieert van 
personeelsbeleid, financieel beleid, samenwerking met andere besturen tot communicatie en het 
leefklimaat op school. Zie ook: https://www.vco-oostnederland.nl/gmr/  

Wat moet een GMR lid kunnen? 

Je hebt als ouder geen specifieke kennis, een bepaalde opleiding of baan nodig om lid te worden van 
de GMR. Ouder zijn van een kind op een school en de motivatie om een bijdrage te leveren aan goed 
onderwijs is voldoende! 

Wil je je aanmelden, heb je interesse of heb je vragen, neem dan voor 22 november 2021 contact op 
met Annet Schenk (personeelslid VCO en secretaris van de GMR) of met Govert Verhoog (ouder en 
voorzitter GMR).  Het is ook altijd mogelijk om een vergadering bij te wonen. De eerstvolgende GMR-
vergadering is op 9 november 2021.  

Wij verwelkomen je graag! 

Met vriendelijke groet, 

Annet Schenk – leerkracht basisschool De Kiem 
Secretaris GMR 
Mail: a.schenk@vco-oostnederland.nl 
Tel: 06-12390190 
 
Govert Verhoog - vader van kinderen op basisschool De Kiem in Enschede 
Voorzitter GMR 
Mail: govertverhoog@gmail.com 
Tel: 06-42652373 


