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GMR INTRODUCTIEDOSSIER 
 

 

 

Wat is de bedoeling van dit dossier? 

 

De medezeggenschapsraad van de openbare basisscholen in Leiden zijn vertegenwoordigd in 

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Alleen leden van een MR kunnen lid zijn 

van een GMR. Hierdoor is het lidmaatschap van de GMR vaak van beperkte duur. Om 

nieuwe leden snel in te kunnen werken is een goede overdracht van informatie van zittende 

leden op nieuwe leden heel belangrijk. Om de GMR-leden hierbij te helpen is dit 

introductiedossier samengesteld. Het wordt in bruikleen gegeven aan het GMR-lid van elke 

MR. Het is de bedoeling dat een aftredend GMR-lid dit aan het nieuwe GMR-lid (of de 

voorzitter van MR) overdraagt. 

 

Wat vind je in dit dossier? 

 

1. Een introductie: Welkom in de GMR! 

2. Het GMR-reglement 

3. Het huishoudelijk reglement 

4. Een adressenlijst 

5. Een jaarplanning 

6. Een jaarverslag 

 

Mocht er iets ontbreken en je voorganger kan je dit ook niet geven, vraag de secretaris van de 

GMR er dan om. De secretaris zorgt er ook voor dat eventueel verouderde stukken tijdig 

worden vervangen. Vanzelfsprekend kun je bij je voorganger of de secretaris ook vragen om 

extra informatie, zoals verslagen van vergaderingen of bepaalde achtergrondstukken. 
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WELKOM IN DE GMR! 

 

Je bent vanuit de MR van je school gekozen om mee te doen in de GMR. Misschien heeft 

jullie vorige GMR-lid je al verteld wat dit zoal inhoudt. Dat zou mooi zijn, want dat is ook 

één van de taken van een GMR-lid: de eigen MR op de hoogte houden van wat we doen en 

bespreken. 

 

Wat is je rol? 

Natuurlijk stuurt onze secretaris elke MR de verslagen en agenda van de GMR-

vergaderingen. Maar daarnaast kiest ieder lid zelf hoe hij/zij dat contact tussen MR en GMR 

invult. Je kunt bijvoorbeeld zelf in de MR het een en ander vertellen en GMR-punten 

voorbespreken. Ook kun je met je MR bedenken wat je van de GMR verwacht, wat je daar 

graag besproken zou willen hebben. Op die manier kun je je eigen MR echt 

vertegenwoordigen en kun je gebruik maken van de kracht van de GMR. 

 

Wat is de kracht van de GMR dan? 

In de GMR bespreken we zaken die meerdere of alle scholen aangaan. Bijvoorbeeld 

personeelsbeleid of huisvestingsbeleid. Of beleid dat van belang is voor leerlingen die extra 

aandacht nodig hebben. 

 

Deze onderwerpen bespreken we soms aan de hand van een stuk dat het schoolbestuur 

(Bureau Openbaar Onderwijs) heeft voorbereid, bijvoorbeeld een personeelsbeleidsplan. Het 

bestuur heeft voor sommige van deze zaken de instemming van de GMR nodig om er mee 

aan de slag te kunnen gaan. Ook kunnen we het bestuur op bepaalde punten advies geven. 

 

Andere onderwerpen kunnen we zelf aandragen en uitzoeken. Zoals bijvoorbeeld 

overblijfregelingen of onderhoud en schoonmaak van schoolgebouwen. We kunnen dan met 

het bestuur eventuele gemeenschappelijke problemen bespreken en advies geven over de 

aanpak ervan. 

 

Wat is extra? 

Tenslotte kun je in de GMR ervaringen met andere MR-leden uitwisselen. Dat is de beste 

manier om erachter te komen of er zaken zijn die op meerdere scholen spelen en of meerdere 

scholen belang hebben bij een gemeenschappelijke aanpak. 

 

Hoe vaak vergaderen we? 

We vergaderen zes keer per jaar met de hele GMR. Daarnaast zit een aantal GMR-leden nog 

in een werkgroepje dat een paar keer bijeenkomt om een bepaald onderwerp of stuk wat 

uitvoeriger te bespreken ter voorbereiding van een GMR-vergadering. In dit dossier vind je 

de jaarplanning met de vergaderdata voor dit schooljaar. 

 

Het zal misschien even wennen zijn in de GMR. Dit dossier is bedoeld om je een beetje de 

weg te wijzen. Maar de beste manier is gewoon de vergaderingen bij te wonen en mee te 

praten. We proberen samen de vergaderingen begrijpelijk, zinvol en gezellig te laten 

verlopen. 

 

Hopelijk wordt de GMR ook voor jou en jouw MR een leerzame en goede ervaring! 
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