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Veldhoven, 3 juni 2019 
          
 
Aan:  Ouders leerlingen SKOzoK scholen 
Betreft: oproep tot kandidaten voor oudergeleding GMR 
 
 
Geachte ouders, 
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over school-
overstijgende zaken worden genomen. In de GMR hebben 5 personeelsleden en 5 ouders zitting. Per 
september 2019 ontstaat een vacature voor een lid van de oudergeleding. Alle geïnteresseerde 
ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft geen lid van een MR te zijn). 
 
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het Koersplan 2019-2022? 
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
 
Meer informatie 
Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 24 september 
a.s. ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het Pastoor 
Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR leden. 
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden (zie 
bijlage). Ook kan op verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van de 
contactgegevens van de huidige GMR-leden en het maken van een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja Mesman, 040-2531201, mmesman@skozok.nl).  
Ook het aanmelden als lid van de oudergeleding GMR kan via de bovenstaande contactgegevens. 
 
Informatie over de GMR is te vinden op:  
www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  

 
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming georganiseerd. 
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR in september weer op 
sterkte hebben! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pearl van Gils, voorzitter GMR 
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 

 
 
 

mailto:info@skozok.nl
http://www.skozok.nl/
http://www.skozok.nl/

