
 

 
 
 
 
Eigenlijk best gek: je zit als leerling op school en vormt met je medeleerlingen daar de 
grootste groep, maar er wordt door anderen besloten wat wel en niet kan of mag.  
Dit lijkt misschien zo, maar dit beeld klopt niet helemaal. Natuurlijk beslissen het bestuur 
en de directie over verschillende zaken, maar je kunt als leerling ook zelf meepraten en 
meebeslissen. Ook over onderwerpen die meerdere scholen van OVO Fryslân-Noord  
aangaan! Meedenken, meepraten en meebeslissen kan in de GMR.  
 
Medezeggenschap bij OVO Fryslân-Noord 
Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân-
Noord. Dit zijn de deelraad (medezeggenschapsraad op schoolniveau), de 
medezeggenschapsraad (bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR) en  de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
De GMR houdt zich bezig met thema’s die meerdere of alle scholen van OVO Fryslân-
Noord aangaan. Bijvoorbeeld over het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut en  de 
manier waarop het geld wordt uitgegeven bij OVO Fryslân-Noord (begroting).  
 
MEDEZEGGENSCHAP = SAMEN EEN BEETJE BAAS ZIJN 
Wat is medezeggenschap eigenlijk? Het woord medezeggenschap bestaat uit twee 
woorden, namelijk mede, wat samen betekent, en zeggenschap, wat inspraak of 
beslissen betekent. Kortom, medezeggenschap betekent dat je samen inspraak hebt en 
samen beslissingen mag maken. In het geval van een school komt dat erop neer dat niet 
de schoolleiding alle beslissingen neemt, maar dat ouders, personeel en ook scholieren 
mee mogen praten. De mening van scholieren is dus minstens zo waardevol als die van 
ouders, docenten en zelfs de schoolleiding! Dat jij als leerling mee beslist over hoe zaken 
op de scholen geregeld zijn is erg belangrijk. Het onderwijs is er namelijk voor jou, de 
leerling! En leerlingen zijn dé ervaringsdeskundigen als het op schoolzaken aankomt, 
nietwaar? Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs en het 
gaat tenslotte over jou!  
 
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. 
 
Hoe kom jij in de GMR? 
Je kunt in de GMR komen door hiervoor gekozen te worden. Elke ouder en leerling van een 
school bij st. OVO Fryslân-Noord (Piter Jelles en Simon Vestdijk), kan zich verkiesbaar 
stellen voor een plaats binnen de GMR. 
Verkiezingen GMR 
In 2022 eindigt weer een zittingstermijn van de ouders en leerlingen in de GMR. De 
verkiezingsdatum voor de verkiezingen van de GMR is vastgesteld op 23 maart 2022. 
 
Iets voor jou? Geef je dan op als kandidaat! 
Dit is je kans om mee te praten en te beslissen! Maak gebruik van die kans en stel je 
kandidaat.  
Geef je vóór 16 maart 2022 op als kandidaat via mail naar gmr@ovo-fryslannoord.nl 
of via de deelraad van jouw school. 
Belangrijk! Bij de kandidaatstelling moet je de volgende gegevens aanleveren; 
•             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 kun 
je ook kijken op: www.piterjelles.nl of www.vestdijk.nl . Of stel je vraag aan de GMR via 
mail: gmr@ovo-fryslannoord.nl  

In de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) 
kun je zeggen waar het op staat! 
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