
ElanElan 
Stiens, 17-12-2018                         

 

Betreft:  kandidaatstelling verkiezingen GMR op 14 februari 2019 

   

Aan de ouders/verzorgers en personeelsleden van de scholen van Elan Onderwijsgroep, 

 

Elan Onderwijsgroep 

Elan Onderwijsgroep is een stichting voor openbaar en bijzonder primair onderwijs, ontstaan uit een fusie 

tussen Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius. In deze stichting werken 21 scholen van de gemeenten 

Waadhoeke, Ferwerderadiel en Leeuwarden samen.  

 

Medezeggenschap 

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Elan Onderwijsgroep hebben ouders en 

personeelsleden zitting. De GMR is bevoegd tot het bespreken van alle bovenschoolse aangelegenheden 

binnen onze stichting. Deze raad maakt haar standpunten kenbaar, doet voorstellen en geeft adviezen 

aan het stichtingsbestuur. Nadere informatie over medezeggenschap kunt u vinden op www.infowms.nl,  

www.voo.nl  en www.elanonderwijsgroep.nl.  

 

Verkiezingen 

Per januari 2019 is een aantal leden van de GMR aftredend. Daarnaast is er op dit moment een vacature 

binnen de oudergeleding. Daarom worden er op donderdag 14 februari 2019 verkiezingen gehouden. 

Wilt u actief deelnemen aan medezeggenschap binnen Elan Onderwijsgroep? Stelt u zich dan kandidaat 

voor deze GMR-verkiezing! Iedere kandidaat tekent in principe voor een periode van 3 jaar.   

  

Aantal vacatures (hiermee komt het aantal leden op 5 per geleding) 

1 personeelsgeleding 

3 oudergeleding 

 

Kandidaatstelling  

Alle ouders van de leerlingen op de scholen van Elan die op school staan ingeschreven, mogen zich 

kandidaat stellen voor de oudergeleding. Aandachtspunt hierbij is wel dat u zitting kunt hebben in de 

GMR zolang u kind(eren) leerling is/zijn van Elan Onderwijsgroep. 

Daarnaast kunnen alle personeelsleden werkzaam bij Elan zich kandidaat stellen voor de 

personeelsgeleding.  

Hiervoor dient het opgaveformulier te worden ingevuld en retour gemaild naar gmr@elanowg.nl. Dit kan 

tot uiterlijk donderdag 31 januari 2019. 

  

Stemmen 

De leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen zijn kiesgerechtigd. Ouder stemt 

ouder en personeel stemt personeel. Kiesgerechtigden ontvangen nog voor de verkiezingen nadere 

informatie.  

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de GMR of over het verloop van de verkiezingen, dan kunt u 

contact opnemen met mevr. Marike Utzon via mutzon@elanowg.nl 

 

Met vriendelijke groeten, de verkiezingscommissie 

 

 

 

http://www.infowms.nl/
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http://www.elanonderwijsgroep.nl/
mailto:gmr@elanowg.nl
mailto:mutzon@elanowg.nl


ElanElan 
        

Opgaveformulier kandidaatstelling GMR 

 

 

 Ja, ik stel mij verkiesbaar voor de GMR van Elan Onderwijsgroep. 

 

Naam  

 

Adres  

 

Geboortedatum  

 

Telefoonnummer  

 

Email-adres   

 

Beroep   

Ik heb affiniteit met het GMR-aandachtsveld:  

Ik ben…   ouder 

  personeelslid                                           

School   

 

Bij kandidaatstelling 

oudergeleding: 

Jongste kind in groep:  

   


