
Zie achterzijde 

Word nu lid van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (gmr) van Stichting BOOR!  
 

 
 
Wilt u meedenken, meepraten en mee besluiten over 
het beleid van het bestuur van uw school? 
 
Vindt u het belangrijk meer te weten over de 
organisatie van het openbaar onderwijs in 
Rotterdam? 
 
Zou u graag inzicht willen hebben in het financieel 
beleid van het bestuur van de openbare scholen? 
 

 
Als u één of al deze vragen positief beantwoordt, meldt u dan aan als kandidaat voor de gmr! U 
moet ouder zijn van een leerling op een BOOR-school of personeelslid zijn van een BOOR-school. 
Op vo-scholen mogen ook leerlingen meedoen!   
 

 U bent geïnteresseerd,  betrokken, nieuwsgierig. 

 U beschikt over specifieke kennis van onderwijs, financiële zaken of huisvesting. 

 U bent leergierig en u heeft tijd om stukken te lezen en ongeveer 8 keer per jaar ’s avonds te 
vergaderen. 

 
U bent wat de GMR nodig heeft: meldt u aan als kandidaat! 
 
Stichting BOOR, die het openbaar onderwijs verzorgt in Rotterdam, heeft drie gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden: 
 

 één voor de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, de gmr-po 
 

 één voor de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, de gmr-so/vso 
 

 één voor de scholen voor voortgezet onderwijs, de gmr-vo. Deze gmr heeft ook plaats voor 
6 leerlingen! 
 

Indien u zich kandidaat wilt stellen, dan is het volgende goed om te weten: 
 

 Alle huidige leden van alle drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden treden af en 
zijn herkiesbaar als zij zich opnieuw kandidaat stellen. 

 U hoeft geen lid te zijn van de medezeggenschapsraad (mr) van uw school om kandidaat te 
zijn voor de gmr, maar het mag wel. 

 De nieuwe gmr’s starten in september 2017 en vergaderen ongeveer 8 keer per schooljaar. 

 Als lid van de GMR ontvangt u faciliteiten; voor ouders en leerlingen (gmr-vo) bestaan deze 
onder meer uit een financiële vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en 
onderwijspersoneel wordt in uren gecompenseerd voor het medezeggenschapswerk. 

 De gmr-leden hebben een zittingstermijn van drie jaar. 
 



Denkt u er over om u kandidaat te stellen, maar heeft u nog vragen? Stel uw vraag per mail aan 
medezeggenschap@stichtingboor.nl  
 
Of stuur een mail naar de leden van de gmr’s die deel uitmaken van de verkiezingscommissie. Dit 
zijn: 
 
Gmr-po 
Miranda Haagoort m.hagoort@landje.nl (personeel) 
Carolien Vermaas carolien_vermaas@hotmail.com (ouder) 
De gmr-po telt 16 leden, 8 ouders en 8 personeelsleden. 
 
Gmr-so/vso 
Eva Vlaming evla@mytylschooldebrug.nl (personeel) 
Martin Slooff m.slooff@erasmusmc.nl (ouder) 
De gmr-so/vso telt 16 leden, 8 ouders en 8 personeelsleden. 
 
Gmr-vo 
Anniek de Vreede avd@wolfert.nl (personeel) 
Flip van Elteren fvanelteren@tvo-rotterdam.nl (ouder) 
Dana Vermeulen 124416@wolfert.nl en Luuk Buijs luuk@buijs.nu (leerlingen) 
De gmr-vo telt 24 leden: 12 personeelsleden, 6 ouders en 6  leerlingen. Bij een onvoldoende aantal 
ouders of leerlingen kunnen zij elkaars plaats innemen. 
  
U kunt zich vanaf 3 april tot 24 april 2017 kandidaat stellen door een e-mail te sturen aan 
medezeggenschap@stichtingboor.nl met vermelding van uw naam, de geleding waartoe u behoort 
(leerling, ouder of personeel) en de naam van uw school. 
 
U ontvangt een bevestiging van uw kandidaatstelling en eventueel een verzoek om aanvullende 
informatie. 
 
Als er per gmr meer kandidaten zijn dan zetels, dan gaan de mr’s van de scholen over tot 
verkiezingen. Dat zal gebeuren in de periode 8 mei – 16 juni 2017. Uiterlijk 19 juni 2017 is de 
uitslag dan bekend. 
 
Kandidaten die niet worden gekozen, komen op een lijst in volgorde van het aantal stemmen. Zij 
kunnen dan eventueel toetreden tot de gmr als er tussentijds vacatures ontstaan. 
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