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Verkiezingen Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) binnen ROOBOL  
 

Beste ouders, personeelsleden, MR & GMR leden, directeuren en 
bestuurder van ROOBOL, 
 

Voor zowel de ouder- als personeelsgeleding zijn vacatures ontstaan.  

Oudergeleding: Dit schooljaar loopt de termijn voor 3 ouders die zitting hebben in de 
GMR af. Zittende leden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.  
Aftredend en herkiesbaar:  Nanja Meinsma en Betty Nutma 
Aftredend en niet herkiesbaar:  Monique Zuidema 

Personeelsgeleding: Door het tussentijds aftreden van 2 personeelsleden van de personeelsgeleding zijn er 2 vacatures 
ontstaan.  

Wij roepen u op om u kandidaat te stellen voor de GMR-verkiezing. Er worden dus 1 ouder en 2 personeelsleden gezocht.  

Wat is ROOBOL? 
ROOBOL is de stichting van openbaar basisonderwijs in de gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Het 
gaat om de volgende scholen: sls de Tijstream te Holwerd, GWS De Wâldiik te Boelenslaan, De Mienskip te Buitenpost, ‘t 
Holdersnêst te Harkema, De Balkwar te Kootstertille, De Burgerschool te Dokkum, Nynke van Hichtum te Dokkum, Dr. J. 
Botkeskoalle te Damwâld, Dr. Theun de Vriesskoalle te Feanwalden, ibs ‘t Pompebled te Westereen, Professor Casimirschool te 
Kollum, It Skriuwboerd te Surhuisterveen, It Twaspan te Twijzelerheide.  

Wat is de GMR? 
ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De GMR is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid 
van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw 
betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid 
op bovenschools-niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot 
aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen die voor de scholen en de 
kinderen van belang zijn.  

De gekozen GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. Onderaan deze brief en op de website van ROOBOL vindt u een 
overzicht met daarin de zittende leden. De GMR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op het 
ROOBOL-kantoor in Buitenpost of via Teams en altijd op een maandagavond.  

Kandidaatstelling 
Alle personeelsleden van ROOBOL (met uitzondering van personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag) en alle ouders van 
de leerlingen op de scholen van ROOBOL kunnen zich kandidaat stellen voor de GMR. 

Zijn er meer kandidaten dan beschikbare plaatsen, dan vinden er verkiezingen plaats. De leden van de medezeggenschapsraden 
van de scholen kiezen dan uit de kandidatenlijst. Wanneer uit de ouders en/of het personeel niet meer kandidaten zijn dan dat 
er zetels in de GMR voor de geleding zijn, dan vinden er voor die geleding geen verkiezingen plaats en worden de gestelde 
kandidaten geacht te zijn gekozen (of herkozen wanneer er -ook- aftredende en herkiesbare leden zijn).  

Elk GMR-lid wordt steeds voor 3 jaar gekozen. 

Degenen die zich kandidaat willen stellen, kunnen zich per e-mail tot uiterlijk 7 april aanmelden bij de secretaris van de GMR: 
gmr@roobol.frl. Naast de NAW-gegevens verzoeken wij de kandidaten een korte motivatie te schrijven betreffende hun 
kandidatuur voor het GMR-lidmaatschap. Het tijdspad met betrekking tot de verkiezingen vindt u onderaan deze brief. 
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Meer weten? 
Neem gerust contact op met ondergetekende, een GMR-lid of de MR-leden op uw school voor uw vragen. Zie ook 
www.roobol.frl, www.infowms.nl of de website van uw school. 

De GMR kijkt met belangstelling uit naar nieuwe GMR-leden! 

Met vriendelijke groet, 

Petra Westra, voorzitter 
p.westra@roobol.frl 

 

Tijdspad Verkiezingen GMR 

29-maart Aankondiging via Social Schools en op de website. 

7-apr  Sluiting kandidaatstelling via e-mail bij secretaris. 

12-apr Bekend maken verkiezingslijst aan MR en via de GMR-website. 

12-mei Verkiezing volgens geheime en schriftelijke stemming. 

19-mei Verkiezingsuitslag schriftelijk aan kandidaten, het bestuur, MR & GMR. 

7-juni Kennismaking van de nieuwe GMR-leden met de zittende GMR-leden tijdens  
GMR-vergadering. 

Sept ‘22 Installatie nieuwe leden. 

 
Overzicht zittende en aftredende leden GMR Stichting Roobol 2022:  

Naam OG/PG 2022 

Wietske Bakker Oudergeleding 
 

Petra Westra (voorzitter) Oudergeleding 
 

Monique Zuidema Oudergeleding  Aftredend (niet herkiesbaar) 
 Vacature 

Nanja Heerema Oudergeleding  Aftredend + herkiesbaar 

Betty Nutma Oudergeleding  Aftredend + herkiesbaar 

Bert Elzinga Oudergeleding   

Sigrid Keimpema Personeelsgeleding 
 

Frouckje de Jong Personeelsgeleding Tussentijds afgetreden 
Vacature 

Paulien Zuiderveld Personeelsgeleding Tussentijds afgetreden 
Vacature 

Elly Pilat Personeelsgeleding   

Jolien Zwiers Personeelsgeleding   

Aliza Visser Personeelsgeleding   

 


