
Op zoek naar ouders en leerlingen voor de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De besluiten die binnen de scholengroep 

worden genomen zijn van invloed op ons allemaal. 

Ik vind het belangrijk dat de medezeggenschap 

goed geregeld is, door mee te denken en zelfs 

mee te beslissen ontstaat er een betere 

verbinding. Dat kan alleen als er een goede 

vertegenwoordiging is. Ik hoop dat 

deze er komt!

Als ouder vond ik mijn deelname aan de GMR 

een mooie kans om mijn betrokkenheid breder uit te 

zetten: het meedenken, instemmen, advies geven over 

bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen. De 

vergaderingen gaven mij een goed beeld over de 

ontwikkelingen van het VOvA. Het kunnen deelnemen 

aan de GMR geeft een waardevol betekenis om vanuit 

het ouderperspectief een bijdrage te kunnen leveren!

Medezeggenschap 

doe je samen,

samen met en voor elkaar



Herhaling - Oproep kandidaatstelling Gezamenlijke 

Medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het VOvA is nog steeds op zoek naar nieuwe leden! De eerdere oproep heeft helaas nog geen kandidaten opgeleverd. 

Daarom doen wij nogmaals een oproep! Het gaat om de leerling- en oudergeleding waar plaats is voor 2 leerlingen en 2 ouders. 

Verdeling van de zetels: 

• 1 ouder/verzorger met een kind op één van de scholen vallend onder brinnummer 21AS: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo, Hyperion Lyceum en Vox College

• 1 ouder/verzorger met een kind op de Hubertus & Berkhoff (brinnummer 00EF). 

• 1 leerling van één van de volgende scholen: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo, Hyperion Lyceum en Vox College (brinnummer 21AS)

• 1 leerling van één van de volgende scholen: Cburg College, LUCA Praktijkschool en Tobiasschool (brinnummer 14RL).

Wat houdt het in om lid van de GMR te zijn?

Elke school van het VOvA heeft een eigen medezeggenschapsorgaan. Daarnaast heeft het VOvA dus een GMR. De GMR komt 6 keer per jaar bij elkaar en behandelt de kaders 

waarbinnen de scholen van het VOvA hun eigen beleid kunnen maken. De GMR krijgt alle informatie van de directie zoals de VOvA brede begrotingen, beleidsplannen en jaarverslagen. 

Ook heeft de GMR een advies- en instemmingsbevoegdheid. Zo is er bijvoorbeeld adviesbevoegdheid t.a.v. de hoofdlijnen van het financieel beleid. Bij instemmingsbevoegdheid op een 

onderwerp, bijv. het Nationaal Plan Onderwijs, kan een voorgenomen besluit niet zonder de instemming van de GMR worden uitgevoerd. Welke bevoegdheden en taken de GMR heeft, is 

wettelijk vastgelegd. Zie voor meer informatie: http://www.infowms.nl/

Stel je verkiesbaar!

We nodigen hierbij alle ouders/verzorgers en leerlingen van bovengenoemde scholen uit om zich verkiesbaar te stellen. Laat ook jouw stem gelden binnen onze scholengroep! 

Ouders/verzorgers ontvangen een vergoeding van €50,- per vergadering. Leerlingen krijgen daarvoor €25,-.

Stuur een e-mail naar de verkiezingscommissie: m.vegting@vova.nl en l.bani@vova.nl. Vertel ook in de mail even van wie je de ouder/verzorger bent en op welke school jouw kind zit of 

als je leerling bent op welke school je zit. De kandidaatstelling sluit op 24 december 2021. Op de volgende bladzijde vind je nog aanvullende informatie over de kandidaatstelling. Toch 

nog vragen? Neem contact op met één van de leden van de verkiezingscommissie.

Met vriendelijke groet, namens alle GMR-leden,

Verkiezingscommissie GMR VOvA

Lilia Bani Machiel Vegting

l.bani@vova.nl m.vegting@vova.nl

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.infowms.nl%2F&data=04%7C01%7Cs.udovanklaveren%40vova.nl%7Cd9ae6e23f8924a931fff08d925b7cc76%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637582294779699561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bHDRLTH%2F1XV%2BPbMTUemAqY0xtl0gB9DzxGOih5WDPIY%3D&reserved=0
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Informatie kandidaatstelling GMR
Ouder- en leerlinggeleding - december 2021 

Tijdlijn procedure

• Kandidaatstelling: vanaf 10 december 2021

• Einde kandidaatstelling: 24 december 2021

• Stemming ouder- en leerlinggeleding deelraden (bij meerdere 

kandidaten): 17 - 20 januari 2022

• Uitslag en bekendmaking: 21 januari 2022

Samenstelling GMR 

De GMR van het VOvA bestaat uit 9 vertegenwoordigers waarbij de 

volgende onderverdeling is gemaakt:

• 21AS (Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo, 

Hyperion Lyceum en Vox College): twee personeelsleden van 

verschillende scholen, een ouder en een leerling.

• 14RL (Cburg College, LUCA Praktijkschool en Tobiasschool): een 

personeelslid en een leerling.

• 00EF (Hubertus & Berkhoff): een personeelslid en een ouder.

• Bedrijfsbureau VOvA: een personeelslid

Wanneer ben je verkiesbaar?

Als ouder/verzorger ben je verkiesbaar als je een kind hebt op één van 

bovengenoemde scholen: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe 

Havo, Hyperion Lyceum, Vox College en Hubertus & Berkhoff. 

Als leerling moet je op één van de volgende scholen zitten: Bredero 

Beroepscollege, Bredero Mavo, De nieuwe Havo, Hyperion Lyceum, Vox College, 

Cburg College, LUCA Praktijkschool of Tobiasschool. 

Als er meerdere kandidaten zijn, dan volgt er een verkiezing waarbij de leden 

voor de GMR worden gekozen door de ouders en leerlingen van de deelraden 

(medezeggenschapsorgaan per school). Dit gebeurt door een schriftelijke, digitale 

stemming. Dat is de reden waarom de kandidaten wordt gevraagd om een 

motivatie bij hun kandidaatstelling.

Het volledige verkiezingsreglement, evenals de medezeggenschapsreglementen 

zijn op te vragen bij de verkiezingscommissie. 


