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Betreft: Oproep voor kandidaten voor de verkiezingen voor de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van PlatOO 

 

 

 

 

Beste ouders en personeelsleden, 

 

de GMR is bezig geweest met een professionalisering in de breedste zin van het 

woord. De GMR gaat werken in een samenstelling van 10 leden - 5 ouders en 5 

personeelsleden, verdeeld over 5 clusters. Ten behoeve van de nieuw te starten 

samenstelling vinden er verkiezingen plaats voor de twee geledingen in de 

clusters van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de 

stichting PlatOO.  

Alle zittende GMR leden treden af en 5 leden stellen zich herkiesbaar. 

 

Verkiesbaar voor de oudergeleding zijn: ouders van de scholen van de Stichting 

PlatOO. Voor elk cluster wordt 1 ouderlid gekozen voor de oudergeleding in de 

GMR. 

Verkiesbaar voor de personeelsgeleding zijn: personeelsleden van de Stichting 

PlatOO. Voor elk cluster wordt 1 personeelslid gekozen voor de 

personeelsgeleding in de GMR. 

 

Kiesgerechtigd voor de oudergeleding zijn: de leden van de oudergeledingen van 

de medezeggenschapsraden in een cluster voor de kandidaten voor dat cluster. 

Kiesgerechtigd voor de personeelsgeleding zijn: de leden van de 

personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden en de 

personeelsvertegenwoordiging op bestuurskantoor (in dit document verder 

genoemd als MR’en) in een cluster voor de kandidaten voor dat cluster. 

 

Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er 

zetels in de GMR voor de geleding van de desbetreffende GMR zijn, vinden voor 

die geleding geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht 

te zijn gekozen.  

 

 



Hieronder de verdeling van de clusters en de leden die zich herkiesbaar stellen 

voor de vertegenwoordiging in de GMR: 

 

● Cluster Son en Breugel (De Regenboog, De Ruimte, De Krommen Hoek) 

Herkiesbaar personeel René vd Hove 

Ouder    Vacature 

 

● Cluster Nuenen & Geldrop-Mierlo (De Mijlpaal, ‘t Schrijverke, De 

Rietpluim) 

Personeel   Vacature 

Herkiesbaar ouder  Tim Mulder 

 

● Cluster Asten & Someren (De Horizon, Het Toverkruid, De Ranonkel) 

Herkiesbaar personeel Chris Peeters 

Ouder    Vacature 

 

● Cluster Gemert-Bakel & Laarbeek (Het Einder, De Driehoek, De Kleine 

Kapitein, Het Klokhuis) 

Herkiesbaar personeel Jolyne Beaumont 

Herkiesbaar ouder  John vd Heijden 

 

● Cluster Deurne & Helmond (De Bron, De Hasselbraam en 

bestuurskantoor) 

Personeel   Vacature 

Ouder    Vacature 

 

 

 

De GMR doet hierbij een oproep aan ouders en personeelsleden om zich 

kandidaat te stellen voor deelname aan de GMR.  

 

Aanmelding als kandidaat gebeurt bij de afzonderlijke MR’en per mail 

aan de voorzitter. De termijn van kandidaatstelling sluit op donderdag 

30 mei 2019 om 12.00 uur. 

 

● De voorzitters van de MR’en geven uiterlijk vrijdag 31 mei de aangemelde 

kandidaten door aan de verkiezingscommissie. 

● Op donderdag 6 juni wordt de totale kandidatenlijst bekend gemaakt aan 

de voorzitters van de MR’en, waarna deze lijst aan de leden van de MR 

beschikbaar wordt gesteld.  

Tenzij er niet meer kandidaten zijn dan zetels, vervallen de verkiezingen 

en worden de kandidaten, de MR’en en het bestuur op de hoogte 

gebracht.  

● Op maandag 10 juni worden de stembiljetten door de 

verkiezingscommissie verzonden aan de voorzitters van de MR. 



● Op donderdag 13 juni zijn de verkiezingen en vóór 17:00 uur worden de 

stembiljetten door de voorzitter van de MR per post verzonden aan de 

verkiezingscommissie.   

● Op maandag 17 juni wordt de uitslag van de verkiezingen bekend 

gemaakt door de verkiezingscommissie aan de gekozen kandidaten, de 

voorzitters van de MR’en en het bestuur. 

● De MR’en communiceren dit aan hun achterban op de door hen 

gebruikelijke wijze.  

 

Voor vragen over de verkiezingen of meer informatie over de GMR kunt u 

terecht bij de verkiezingscommissie en uiteraard bij de MR of directie van uw 

school. 

 

 

Namens de GMR verkiezingscommissie,  

 

Badia Boughlidi - personeelslid   badia@obshetklokhuis.nl 

Letty Aarts - ouderlid & secretaris  mrouderaarts@regenboogbreugel.nl 
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