Over de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR)
In Nederland is bij wet vastgelegd dat elk bestuurlijk orgaan een ‘raad’ moet hebben die gevuld
wordt met mensen uit de organisatie. Wanneer we kijken naar een school bestaat een
medezeggenschapsraad uit leerkrachten en ouders, alle geledingen van ‘de organisatie’ dus.
Basisscholen in Nederland zijn zelden zelfstandig en maken veelal onderdeel uit van een
overkoepelende organisatie. In de Oost Achterhoek is dat niet anders. We kennen de Stichting
Reflexis voor het openbaar onderwijs en de Stichting Lima voor het Katholiek basisonderwijs.

Paraat Scholen
Met de regionale krimp in onze omgeving en de wens (wellicht zelfs noodzaak) om slimmer en
efficiënter met beschikbare middelen om te gaan én om goed onderwijs te kunnen blijven
garanderen zijn Stichting Reflexis en Stichting Lima gaan samenwerken onder de naam Paraat
Scholen.

Wat doet de GMR?
De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) van de Paraatscholen is het klankbord en
de ‘meedenktank’ voor het bestuur. Denk daarbij aan allerlei bovenschoolse zaken zoals
medewerkersbeleid, hoe gaan we om met de krimp, hoe kunnen we het onderwijs verbeteren,
digitalisering, financiën en nog tientallen andere onderwerpen. De GMR houdt zich dus niet bezig
met onderwerpen die lokaal op een school spelen, daar is de medezeggenschapsraad (MR) van de
school voor.
In de Wet medezeggenschap op scholen (2007) is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van
deze raden zijn. Daarin staat onder andere dat voor sommige zeer belangrijke onderwerpen een
GMR/MR instemmingsrecht heeft. Dat wil zeggen dat zonder de instemming van een GMR/MR het
bestuur (officieel ‘bevoegd gezag’) geen definitief besluit kan nemen. Voor andere onderwerpen
geldt dat de GMR/MR een adviesrecht heeft. De raad moet dan advies geven over een onderwerp of
besluit en het bestuur moet dat advies meenemen in hun beslissen. Daarnaast geldt natuurlijk dat
een raad altijd advies kan geven en dat doet zij ook. Alles waar het om draait is toch het goede
onderwijs en het welbevinden van onze kinderen. Of je nu ouder of leerkracht bent, dat is waar we
voor staan en voor gaan.

Meedenken?
Een GMR of MR kan niet bestaan zonder inbreng van derden. Heeft u een onderwerp waarvan u
vindt dat dit absoluut aandacht verdiend? Laat het de GMR of de MR dan weten. Wilt u actief
meedenken en meehelpen? Daar is een raad erg blij mee. Er is namelijk een rooster van aftreden en

elk schooljaar verlaat een deel van een GMR of MR de raad (zowel ouders als leerkrachten). Dat
betekent tegelijk dat er elk schooljaar ‘vers bloed’ nodig is. Nieuwe mensen met nieuwe frisse ideeën
die mee willen helpen het doel te realiseren: blijvend kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen
in de regio.
Wilt u meer weten, meepraten of actief deelnemen binnen uw school? Neem dan contact op met uw
eigen MR (contactgegevens via uw school). Meer weten over de GMR of actief deelnemen?
Binnenkort staat de GMR pagina op de website van Paraat Scholen (www.paraatscholen.nl). Tot die
tijd kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de GMR (Brigit Rikkerink), via
secretariaat.gmr@paraatscholen.nl.

