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Nieuws vanuit de GMR van Monton 
 
Elke school van Monton heeft een medezeggenschapsraad (MR). Een bestuur met meerdere scholen 
heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert overleg met het 
bestuur over onderwerpen als beleid en besluiten die van belang zijn voor alle of een meerderheid 
van de scholen van een schoolbestuur. 
 
Dit jaar heb ik het vertrouwen gekregen om voorzitter te zijn van de GMR. Ik doe dit naast mijn 
voorzitterschap van MR Arcade, vaderschap van 3 kinderen en werk als projectmanager/ 
ontwikkelaar aan vastgoedprojecten. 
 
De GMR bestaat nu uit 9 leden, 6 personeelsleden en 3 ouders. Om ervoor te zorgen dat ouders en 
personeel hun weg naar de GMR kunnen vinden, proberen wij onze zichtbaarheid te vergroten. De 
GMR-leden hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid, maar willen graag informatie delen en 
gevoed worden door onder andere leden van de MR’en.  
 
De GMR heeft een belangrijke functie in de bovenschoolse besluitvorming van diverse (beleid)zaken 
binnen Monton. De leden laten zich over de betreffende onderwerpen informeren, stellen vragen en 
geven, op basis van het GMR-reglement, instemming of advies. In de bijlage wordt de governance-
structuur van Stichting Monton toegelicht en is het jaarplan opgenomen waarin alle activiteiten van 
de GMR staan vermeld.  
 
Dit schooljaar zijn de GMR en het College van Bestuur op 16 september voor het eerst bij elkaar 
gekomen. Er is onder andere gesproken over het strategisch beleidsplan Stichting Monton 2000 – 
2024 en beleid omtrent Covid-19. Op 11 november sloot de Raad van Toezicht aan bij de vergadering 
en zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: het competentieprofiel voor een 
vacature bij RvT, de managementrapportage, het meerjaren onderhoudsplan, kwaliteitsbeleid en 
voorbereiden bezoek van de onderwijsinspectie.  
 
Dit bericht is een eerste aanzet om dit contact met de achterban tot stand te brengen. Aan de GMR 
kan, gevraagd en ongevraagd, informatie worden verstrekt over specifieke onderwerpen dan wel 
vragen worden gesteld, thema’s aan de orde gesteld etc. 
 
Na iedere vergadering zal de GMR ouders en personeel via de MR van uw school in kennis stellen van 
besluiten en lopende ontwikkelingen. Graag ontvangen wij respons. Wij staan open voor uw input. 
 
Wilt u meer weten over de GMR of heeft u onderwerpen die eens op tafel moeten komen, neem dan 
contact op met de secretaris via gmr@gmr.monton.nl. 
 
Namens de GMR, 
Erwin Priem 
Voorzitter GMR 
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