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Praktisch 
 

De GMR kent een zittings-

termijn van drie jaar. Het 

is voor de oudergeleding 

van belang dat zij gedu-

rende deze drie jaar een 

kind hebben op een 

Sarkonschool. Er wordt 

ongeveer zeven keer per 

jaar vergaderd  

Kiesgroepen 
De 19 Sarkonscholen zijn 

verdeeld over drie kies-

groepen: 

●       Gemeente Den Helder  

● Gemeente Hollands          

 Kroon  

●       Gemeente Schagen 

GMR verkiezing 

2020 

Aanmelden  
 

U kunt zich tot en met 

09 september 2020 

kandidaat stellen voor 

de kiesgroep waartoe 

uw school behoort. 

U kunt dit doen door 

het bijgevoegde for-

mulier in te vullen en te 

mailen naar: 

gmr@sarkon.nl 

Uw motivatie en pro-

fielschets zal vervol-

gens beschikbaar wor-

den gesteld aan de MR 

leden binnen de desbe-

treffende kiesgroep.   

Kandidaatschets 

Uw motivatie om actief betrokken te willen zijn bij de 

toekomst van Sarkon staat voorop. Omdat de GMR een 

afspiegeling moet vormen van zowel personeel als ou-

ders, wordt gezocht naar personen met diverse achter-

gronden en ervaring. Op deze manier wordt er binnen de 

GMR vanuit verschillende invalshoeken meegedacht. 

Een gezonde kritische blik, het herkennen van knelpun-

ten en  samenhangend denken zijn goede eigenschap-

pen die bijdragen aan de GMR.  

 

Procedure 

Na uw kandidaatsstelling zal de verkiezingscommissie 

van de GMR uw kandidatuur bevestigen en exact infor-

meren over het verloop van de verkiezingen. 
 

De leden van de medezeggenschapsraden van de 19 

scholen kiezen per kiesgroep twee personeelsleden en  

twee ouders uit de kandidaten. 
 

Half september maakt de verkiezingscommissie van de 

GMR de uitslag bekend. 
 

De gekozen kandidaten worden persoonlijk op de hoog-

te gesteld en geïnformeerd over de datum van de eerste 

GMR-vergadering. 

Contact 
 
Personeelsgeleding 
 
Meriël Bouwman 
merielbouw-
man@sarkon.nl 
 
Oudergeleding 
 
Christina Arends 
mcamiches@hotmail.com 

 
Femke Hofstra 
femke@devrieshofstra.nl 

 
Met vragen kunt u 

terecht bij boven-

staande GMR-leden. 

 

Oproep 
kandidaatstelling 

 

Sarkon is op zoek naar 1 

betrokken ouder en  

3 bevlogen  

personeelsleden die 

plaats willen nemen in 

de  gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad 

(GMR). 

 
 

Werkzaamheden van de GMR 

De GMR behartigt de belangen van het personeel en de 

ouders van alle 19 Sarkonscholen. De GMR overlegt met 

de bestuurder over zaken die alle ouders, leerlingen en 

personeelsleden aangaan. De GMR houdt zich onder an-

dere bezig met de invalproblematiek, ICT, de meerjarige 

begroting, het personeelsbeleid, de kwaliteit van het 

onderwijs en de identiteit van de scholen en de stichting 

als geheel. Daarnaast is de GMR een sparringpartner 

voor de bestuurder. De GMR heeft zowel advies,- als 

instemmingsrecht voor bepaalde beleidsstukken.  

http://www.windwijzer.nl

