
 

 
 
 
 

Vacature GMR-lid Centrale Lingeraad 
 
Bovenschoolse medezeggenschap gecentraliseerd 
Door de IKC-ontwikkeling en daarmee die van de IKC-raden is het een logische stap de 
medezeggenschap bovenschools ook breder te organiseren. De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), centrale oudercommisie kinderopvang (COC) en een 
vertegenwoordiging vanuit de nog op te richten ondernemingsraad personeel kinderopvang (ORK) 
gaan met ingang van schooljaar 2019/2020 samen verder als de Centrale Lingeraad (CLR). Ieder 
onderdeel behoudt zijn eigen kenmerken, zoals de GMR zich schikt naar de Wet Medezeggenschap 
op Scholen. De samenstelling van de CLR is als volgt: 

 3 leden COC (via selectie vanuit de oudercommissies) 

 3 leden ondernemingsraad kinderopvang 

 6 leden GMR (via verkiezingen) 
 
De GMR bevindt zich dus in een transitie naar de Centrale Lingeraad (CLR). Het betreft niet alleen een 
organisatorische verandering van 18 naar 6 GMR-leden. We beogen een openhartig en transparant 
karakter te realiseren, met deskundige en gemotiveerde leden. We gaan werken met een 
gezamenlijke agenda van kinderopvang en basisonderwijs met gelabelde punten. Iedereen is de hele 
vergadering aanwezig en neemt zo kennis van alle onderwerpen. 
 
Vacature GMR-lid Centrale Lingeraad 
Er zijn zes zetels vacant voor GMR-lid van de Centrale Lingeraad met ingang van schooljaar 
2019/2020: drie voor personeelsleden en drie voor ouders. Dit zijn personeelsleden en ouders van 
kinderen in het basisonderwijs. Hieronder kun je lezen wat wordt verwacht van een lid van de 
Centrale Lingeraad: competenties, kennis, vaardigheden en houding. Een speciale opleiding is niet 
nodig, maar de mogelijkheid bestaat een cursus te volgen als je behoefte hebt aan meer kennis. 
Daarnaast zijn je collega-leden in de raad altijd bereid om te helpen, te steunen of te coachen.  
Onderaan dit document staan de contactgegevens waar je je sollicitatie naar toe kunt sturen. 
 
Profiel GMR-lid Centrale Lingeraad (tot augustus 2019 de GMR genaamd) 
De Linge bestaat uit zeven integrale kindcentra (IKC’s), twee aparte peutergroepen, een basisschool 
en een school voor speciaal basisonderwijs. De directeurbestuurder geeft leiding aan de staf, de 
directeuren van de IKC’s/scholen, en de directeur Kinderopvang.  
De GMR heeft tot doel om bovenschoolse belangen te behartigen en samen met het bestuur beleid 
te formuleren om doelen te bereiken voor personeel, ouders en kinderen in de doorgaande lijn  
van 0 tot en met 14 jaar. 
 
Profiel Centrale Lingeraad  
Onderwijs 
Uitgaande van de WMS (Wet Medezeggenschap op School) verricht de vertegenwoordiging van het 
primair onderwijs van de Centrale Lingeraad haar werkzaamheden conform het 
medezeggenschapsreglement en het medezeggenschapsstatuut. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Onderwerpen voor de GMR zijn bijvoorbeeld:   

 het strategisch beleidsplan 

 het meerjaren-formatieplan  

 de begroting  

 de evaluatie van het strategisch meerjarenplan  

 10-14 onderwijs  

 personeelsbeleid, stagebeleid 

 passend onderwijs  

 veiligheids-, gezondheid- en welzijnsbeleid (HRM) 

 huisvestingsbeleid 

 visie op leiderschap  

 beleidsvoornemens op onderwijskundig gebied;  
 
Kinderopvang 
De medezeggenschap binnen de kinderopvang valt onder de Wet kinderopvang (ouders) en de Wet 
op de ondernemingsraden (medewerkers).  
 
Voorbeelden van onderwerpen van de kinderopvang zijn: 

 de uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot: aantal 
kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten, inzetbaarheid 
beroepskrachten in opleiding;   

 het algemene pedagogische beleid m.b.t. spel en ontwikkelingsactiviteiten t.b.v. de kinderen;  

 het algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid;  

 het algemene veiligheid en gezondheidsbeleid;  

 het algemene voedingsbeleid van de organisatie;  

 vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de 
klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht;  

 wijzigingen van de prijs. 
 
Profiel team Centrale Lingeraad  

 Voor een succesvol optreden van de Centrale Lingeraad is het belangrijk dat de taakverdeling 
goed aansluit bij de aanwezige kwaliteiten en de taakinvulling/visie die de Centrale Lingeraad 
voor zichzelf ziet. Ieders kwaliteiten worden daarbij optimaal benut.  

 Van leden van de Centrale Lingeraad wordt gevraagd dat ze beschikken over de goede instelling 
om als team te functioneren; ze vullen elkaar aan en dragen ieder hun steentje bij aan de 
uitvoering van de kernopdracht. De leden ondersteunen elkaar gevraagd en ongevraagd. Ze 
wisselen informatie en meningen uit en vragen elkaar om reactie.  

 Leden reageren actief en constructief en geven elkaar kritiek en waardering.  

 De Centrale Lingeraad treedt als eenheid naar buiten, zowel in het overleg met de bestuurder als 
in contact met de achterban.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Tijdsbesteding  
Per jaar neem je deel aan acht à tien vergaderingen. Daarnaast kun je afgevaardigd worden om te 
overleggen met de Raad van Toezicht. Je zult ook tijd nodig hebben voor de voorbereidingen, zoals 
het lezen van vergader- en beleidsstukken.  
 
Profielschets GMR-lid Centrale Lingeraad  

 Om verkiesbaar te zijn moet je deel uitmaken van het personeel of ouder/verzorger zijn van een 
leerling van een van de scholen van Stichting De Linge. De kiesgerechtigden zijn de leden van de 
medezeggenschapsraden c.q. de MR-leden binnen de IKC-raden. 

 Een lid is onafhankelijk en dient onafhankelijk van de eigen school/het eigen kind te handelen. Zij 
of hij zet zich in voor het algemeen belang van álle scholen van Stichting De Linge.  

 Een lid van de Centrale Lingeraad laat zich voeden door zijn of haar achterban, ouders c.q. 
personeelsleden en heeft daarom een open houding ten aanzien van de communicatie met de 
ouders/leerkrachten van de scholen. 

Verder geldt: 

 Je respecteert de visie en missie van Stichting De Linge. 

 Je bent gericht op samenwerken. 

 Je bent in staat belangen objectief af te wegen. 

 Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritische oordeelsvorming. 

 Je bent bereid je verder te scholen in relevante zaken. 

 Je hebt voldoende beschikbare tijd en motivatie voor het vervullen van het CLR-lidmaatschap. 

 Je bent een generalist (je denkt op hoofdlijnen), maar hebt tegelijkertijd ook bij voorkeur 
specifieke deskundigheid op een van de onderstaande aandachtsgebieden: 

 onderwijs, met bij voorkeur expertise op het gebied van speciaal basisonderwijs 

 HRM 

 financiën en huisvesting 

 bestuur, management en organisatie 

 juridisch gebied 
 
Voorzitter 
Een bijzondere functie binnen de CLR is de functie van voorzitter. Deze wordt gekozen uit het midden 
van de CLR-leden. Van de voorzitter wordt, naast de hiervoor genoemde elementen, specifiek nog 
het volgende verwacht:  

 Je beschikt over leidinggevend en bindend vermogen.  

 Je kunt luisteren, samenvatten en doorvragen, maar je kunt ook de tijd en procedure bewaken. 

 Je bent in de gelegenheid de (agenda’s van de) vergaderingen voor te bereiden met de ambtelijk 
secretaris. 

 Je hebt bovendien periodiek overleg met de directeurbestuurder.  
 
Praktische informatie  
De zittingsduur in de Centrale Lingeraad is drie jaar of eindigt zodra een lid geen deel meer uitmaakt 
van de geleding waardoor hij/zij is gekozen. Na drie jaar bestaat de mogelijkheid om je opnieuw 
verkiesbaar te stellen voor nog één zittingsperiode. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Solliciteren? 
We streven naar diversiteit in de samenstelling van de Centrale Lingeraad. Laten we ervoor zorgen 
dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn! Geef aan waar je expertise ligt en naar welk profiel je 
belangstelling uitgaat en waarom. 
We ontvangen graag de volgende informatie:  

 naam/kort voorstellen  

 school waaraan je verbonden bent (als medewerker of als ouder)  

 motivatie om lid te worden van de GMR-geleding van de Centrale Lingeraad  
 
Stuur je sollicitatie vóór 5 april 2019 aan Els Schrijber, e.schrijber@delinge.nl. Op verzoek kan zij je 
ook het Medezeggenschapsreglement van de Centrale Lingeraad toesturen. 
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