
 
 

INNOVO zoekt 
 

Twee leden 
voor de personeelsgeleding GMR 

 
 

Door het vertrek van leden van de GMR zijn er vacatures ontstaan. Het is belangrijk dat er voldoende 
betrokken ouders en medewerkers deelnemen in de GMR om daarmee een stevige basis te leggen 
onder de medezeggenschap binnen onderwijsstichting INNOVO.  
  
We hebben in de GMR twee vacatures voor een personeelslid en één vacature voor een lid van de 
oudergeleding. Alle personeelsleden van INNOVO en alle ouders en verzorgers die een kind hebben op 
een van de scholen van INNOVO moeten in de gelegenheid zijn om zich kandidaat te stellen.  
  
Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, zullen er na 2 november verkiezingen georganiseerd 
worden.  
 
Wat vragen we 

• Interesse om vanuit eigen expertise en visie de belangen van kinderen en leerkrachten op 
bovenschools niveau te behartigen. 

• Interesse in het wel en wee van de organisatie INNOVO.  

• Bereidheid om zich te verdiepen in beleid, dat alle scholen van INNOVO betreft.  

• Bereidheid om op jaarbasis een tiental vergaderingen en twee thema-avonden bij te wonen.  

• Bereidheid om deel te nemen aan een van de commissies binnen de GMR (financiën, personeel, 
onderwijs). 

 
Wat bieden we  

• Een interessante en boeiende ontmoeting met onderwijsbeleid.  

• Een gemotiveerde groep ouders en personeelsleden die vanuit een bovenschoolse bril kijkt naar 
de belangen van kinderen en personeel. 

• Een breed beeld van de ontwikkelingen en mogelijkheden van medezeggenschap. 

• Zicht op en inzicht in het hoe en waarom van bovenschools beleid 

• Een facilitering in tijd van ongeveer een halve dag per week. 
 
Voorwaarde voor kandidaatstelling / non-conformiteit 

• Je bent medewerker van INNOVO.  

• Een lid van het management of ander personeelslid dat is of wordt opgedragen om namens 
het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de GMR, kan niet tevens lid zijn van de 
GMR.  

  
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de GMR via 

gmr@innovo.nl of telefonisch via 045-7074055 / 06-49800340.  

 
Maak je belangstelling kenbaar! 

Wil je je kandidaatstelling kenbaar maken aan de GMR? Dat kan eenvoudig (en vertrouwelijk) middels 
het kandidaatstellingsformulier. Klik hier om het formulier in te vullen.  
  

mailto:gmr@innovo.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CJFcvSjeZU-F8Ifij8m3FLtRUDoOiDFHvyRDtqw04ytUOUw4TzZCUDNOTDZFOTNKS0NMRE5MSVBMSy4u


 
 
Procedure kandidaatstelling en verkiezingen: 

• Vul het kandidaatstellingsformulier zo volledig mogelijk in en druk op verzenden. Je krijgt 
automatisch een ontvangstbevestiging.   

• Je kandidaatstelling dient vóór 27 november te zijn ontvangen. 

• Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures, zal de GMR verkiezingen organiseren. 

• De leiding van de verkiezing van de leden van de GMR berust bij deze raad.  

• De organisatie daarvan berust bij een verkiezingscommissie.  

 


