
 

 

 
 

Geachte ouders / verzorgers,  

Wilt U ook inspraak bij de PI-scholen? Heeft u affiniteit met onderwijs van de PI-scholen en wilt u uw stem graag laten horen 
in de GMR? We hebben vacatures voor ouders/verzorgers met een kind op één van de PI-scholen.  

Wilt u zich aanmelden of eerst meer informatie ontvangen? Stuurt u mij dan een e-mail (s.jacobs@pi-scholen.nl) en ik neem 
contact met u op. 

GMR? 
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de PI-scholen. Op elke school is er een MR 
(medezeggenschapsraad) die medezeggenschap uitoefent over schoolse zaken. In de GMR wordt gesproken over zaken die 
zich op het bovenschoolse niveau bevinden. 

Agenda 
De GMR houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. De gebouwen bijvoorbeeld en hoe het geld verdeeld wordt over 
de verschillende scholen die deel uitmaken van de PI-scholen. Ook de kwaliteit van het onderwijs, het lerarentekort en de rol 
die de PI-scholen spelen bij Passend Onderwijs staat op de agenda. Het is een uitgebreide mix van onderwerpen die van 
invloed zijn op de scholen. Er is vast een thema dat aansluit bij uw interesse en waarin u zich wilt verdiepen, zodat u als ouder 
een bijdrage kunt leveren aan het besluitvormingsproces bij de PI-scholen. De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast 
het recht op informatie en initiatief zijn vooral de instemmings- en adviesbevoegdheden van belang. 

Samenstelling 
De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. Elke school vaardigt een medewerker af voor de GMR. Alle 
ouders/verzorgers die een kind op een van PI-scholen hebben, komen in aanmerking voor een zetel in de oudergeleding van de 
GMR. 

Tijd + vergoeding 
Uiteraard kost het tijd om deel te nemen in de GMR. Er wordt zo’n ongeveer 8 keer per jaar vergaderd.  
De leden van de GMR krijgen een tegemoetkoming voor hun inzet. De ouders/verzorgers hebben recht op een vergoeding van 
50 euro per deelgenomen vergadering.  

Ik hoop van u te horen! (Als er meer aanmeldingen zijn dan benodigd, dan zullen we verkiezingen houden). 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Algemeen Directeur  
s.jacobs@pi-scholen.nl 
www.pi-scholen.nl 
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