
 
 
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk 
 
Leeuwarden, februari 2022 
Betreft: kandidaatstelling voor de GMR OVO Fryslân-Noord 
 
 
Bij OVO Fryslân-Noord vinden we het van belang dat iedereen die een rol heeft in de 
school kan meepraten over de zaken die spelen. Een goede school maken we immers 
samen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze scholengemeenschap als geheel. Wilt u hieraan 
een actieve bijdrage leveren, dan kunt u zich kandidaat stellen voor de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad! 
 

Verkiezingen GMR 23 maart 2022 
 
De termijn van de huidige GMR ouderleden zit er op. Daarom worden op 23 maart 2022 
twee (nieuwe) ouderleden in de GMR gekozen.  
  
Wat is de GMR? 
In onze organisatie wordt er van alles geregeld. Die beslissingen kunnen én worden niet 
zomaar genomen. Dat wordt overlegd met ouders, leerlingen en personeel. De GMR 
wordt gevormd door personeelsleden, leerlingen en ouders. Het College van Bestuur 
voert met de GMR overleg en vraagt over een aantal beleidsonderwerpen advies of 
instemming. Het gaat om beleid voor alle scholen van OVO Fryslân-Noord.    
Wij overleggen met het College van Bestuur over allerlei zaken die voor het personeel, 
ouders, leerlingen van de hele scholengemeenschap belangrijk zijn. Naast nauwlettend 
en kritisch zijn, is werkplezier binnen de GMR erg belangrijk.  
De GMR vergadert ongeveer 16 keer per (school)jaar. De vergaderingen vinden 
normaliter plaats op het Servicebureau in Leeuwarden vanaf 17.30 uur en duren 
ongeveer 2 uur (inclusief warme maaltijd). Vanwege de huidige coronamaatregelingen 
zijn de vergaderingen online van 16.45 uur tot 18.15 uur. 
 
Facilitering (vergoeding deelname GMR) 
Ouders en leerlingen krijgen een vacatievergoeding van € 25,00 per bijgewoonde 
vergadering. Ook worden eventuele reiskosten vergoed. 
 
Kandidaatstelling voor de medezeggenschapsraad 
Voor de GMR zoeken we leden van verschillende scholen, met verschillende expertises en 
met verschillende ervaring en kennis. Vindt u medezeggenschap van belang en bent u 
geïnteresseerd in het lidmaatschap van de GMR? Dan is dit uw kans om mee te praten en 
te beslissen over de zaken die spelen bij OVO Fryslân-Noord.  
 
U kunt zich kandidaat stellen tot 15 maart 2022 24.00 uur, via e-mail naar 
gmr@ovo-fryslannoord.nl of aanmelden bij de deelraad van uw school. 
 
Lever bij de kandidaatstelling de volgende gegevens aan : 
•  een scherpe, digitale (pas)foto,  
•  voornaam, achternaam,  
•  telefoonnummer en emailadres  
•  korte motivatie van max. 4 regels 
 
 
Meer informatie 
Voor informatie en actuele zaken rondom medezeggenschap bij OVO Fryslân-Noord kunt 
u ook kijken op: www.piterjelles.nl of www.vestdijk.nl  
Of stel uw vraag via mail: gmr@ovo-fryslannoord.nl  
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