Verkiezingen GMR binnen SCALA
Beste ouders en personeelsleden van SCALA,
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2018-2019) komen weer nieuwe vacatures
vrij voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van alle Scalascholen.
De GMR zoekt enthousiaste mensen, die betrokken willen zijn bij het onderwijs aan de
kinderen van de Scalascholen. Bent u in staat om met een kritische blik te kijken en
mee te denken naar het onderwijs wat binnen Scala wordt gegeven, stelt u zich
dan kandidaat voor de verkiezingen.
Kandidaatstelling
Alle personeelsleden van SCALA en alle ouders van de leerlingen op de scholen van
SCALA kunnen zich kandidaatstellen voor de GMR.
Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, vinden er verkiezingen plaats.
De medezeggenschapsraden kiezen dan uit de kandidatenlijst.
Elk GMR-lid wordt steeds voor 3 jaar gekozen.
Iets voor u?
U kunt zich via de kiescommissie aanmelden t/m vrijdag 22 juni 2018. Aanmelden
kan per mail: kiescommissie@scalascholen.nl. Na aanmelding ontvangt u verdere
informatie met betrekking tot de procedure.
De kiescommissie laat u nog voor de vakantie per mail de uitslag weten. Tevens zet
zij deze informatie uit op de Scalascholen.
Meer weten ?
Neem gerust contact op met de kiescommissie, een GMR-lid of de MR-leden op uw
school voor uw vragen. Zie ook www.scalascholen.nl, www.infowms.nl of de
website van uw school.
De GMR kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe GMR-leden.
Met vriendelijke groet, de kiescommissie:
Yvonne Colijn-Buijs 0628837413
Marion de Vaan 0416 665211 (werk) 073 5119459 (privé)
kiescommissie@scalascholen.nl

Wat is SCALA
SCALA is de stichting van een aantal basisscholen in de regio Heusden. Het
gaat om de volgende scholen: De Bolster, Olof Palme, de Duinsprong , Jongleren,
en de Regenboog in Drunen. De Vijfhoeven, de Bussel, de Wilgen en ’t Palet in
Vlijmen. Th. J. Rijken in Elshout. De Lambertus in Haarsteeg, het Kompas in Nieuwkuijk
(incl. Athena in Drunen), de Dromenvanger in Oudheusden. en de JPS in Heusden.
Wat is de GMR ?
De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is een raad die ongeveer
8 à 10 keer per jaar bijeen komt om de directeur bestuurder te adviseren over nieuw
beleid. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken die te maken hebben
met het onderwijskundig, organisatorisch, personeel en financieel beleid, SCALA
breed. De GMR overlegt met de directeur-bestuurder van SCALA en heeft bij het
toetsen van het beleid informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht.
De gekozen GMR bestaat sinds 2008 uit 6 personeelsleden en 6 ouders.

