
Oproep kandidaatstelling Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)  (personeel, ouders en 
leerlingen) 

Binnen de stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) zijn een achttal scholen 
actief. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsorgaan. Daarnaast bestaat er ook een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  en daarvoor zijn we op zoek naar leden.   
De GMR van het VOvA vergadert minimaal 6 keer per jaar. Wettelijk is vastgelegd welke 
taken en bevoegdheden de GMR heeft. Informatie daarvoor is te vinden op de website 
http://www.infowms.nl/ . De GMR heeft het recht om alle zaken die de scholen van het 
VOvA aangaan met de directie en het bestuur te bespreken.  
De GMR behandelt steeds 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 zogenaamde advies- 
en instemmingsbevoegdheid. Een adviesbevoegdheid is er bijv. t.a.v. de hoofdlijnen van het 
financieel beleid. Instemmingsbevoegdheid gaat verder dan adviesbevoegdheid. Is 
instemmingsbevoegdheid op een onderwerp van toepassing dan kan zonder de instemming 
van de GMR een voorgenomen besluit niet worden uitgevoerd.  
 
De samenstelling is als volgt:  
De GMR van het VOvA bestaat uit 9 vertegenwoordigers.  
De onderverdeling is als volgt: 
 
21AS: Hyperion Lyceum, De nieuwe Havo, Bredero Mavo, VOX College en Bredero 
Beroepscollege:  

• twee personeelsleden van verschillende scholen,  

• een ouder en  

• een leerling. 
14RL: Tobiasschool, Cburg College en Luca praktijkschool:  

• een personeelslid en  

• een leerling. 
00EF: Hubertus & Berkhoff:  

• een personeelslid en  

• een ouder. 
Bedrijfsbureau VOvA:  

• een personeelslid 

Voor de oudergeleding van de scholen in Amsterdam Noord (brinnummer 21AS) zijn we op zoek 

naar een nieuw lid. Een lid aan het woord: Monique Dodson is mijn naam, als ouder heb ik 2 jaar de 

Hubertus Berkhoff vertegenwoordigd in de GMR. Na 2 jaar ouderraad van de Hubertus Berkhoff 

werd mij gevraagd te solliciteren op de vacature in de GMR. Dit vond ik 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 

de VOvA. Het kunnen deelnemen aan de GMR geeft een waardevol betekenis om vanuit het 

ouderperspectief een bijdrage te kunnen leveren!  

http://www.infowms.nl/


Wil je je kandidaat stellen of heb je vragen? Stuur een mail -met motivatie van max 200 woorden 

waarom je in de GMR wilt- naar m.vegting@vova.nl. De kandidaatstelling sluit op 11 september. 

Ook kan het reglement voor de GMR op verzoek worden toegestuurd.  

Als er meer kandidaten zijn worden door de medezeggenschapsraden van Hyperion Lyceum, 
De nieuwe Havo, Bredero Mavo, VOX college en Bredero Beroepscollege het ouderlid van de 
GMR gekozen via een schriftelijke geheime stemming.  
 
Met vriendelijke groet,   
Machiel Vegting  
secretaris GMR 

mailto:m.vegting@vova.nl

