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MR’n Catent 
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Betreft: verkiezingen GMR 

 

Datum: 2 september 2020 

 

Beste leden van MR’n van Catent, 

 

De GMR van Catent houdt jaarlijks verkiezingen voor een derde van zijn zetels, op basis van een 

rooster van aftreden. In deze verkiezingen is een grote en belangrijke rol weggelegd voor de MR’n 

van Catent. De MR’n zijn namelijk de partij die kandidaten kunnen werven, voordragen en 

uiteindelijk kiezen. De GMR doet dan ook een groot beroep op jullie medewerking, mede gezien 

het groot aantal vacatures in de GMR en de wens om ook in de GMR een verfrissing in de 

samenstelling te krijgen. 

De GMR heeft dit jaar gekozen voor een animatiefilmpje om de werving van nieuwe kandidaten 

te ondersteunen en stuurt hierbij een link (https://www.youtube.com/watch?v=VrKFEau0Hb0 ) en 

een QR-code ( ) die door jullie gedeeld kan worden met ouders en 

personeel voor de werving van kandidaten.  

Zorg hierbij dat duidelijk is op welke wijze eventuele kandidaten zich kunnen aanmelden en biedt 

de mogelijkheid aan van een informatief gesprek. (hierbij kan ook worden verwezen naar de 

voorzitter van de GMR, Petra Hermes – 06-13090833 of de ambtelijk secretaris, Marjon Govers – 

06-54356738). 

 

Er zijn bij deze verkiezingen 6 vacatures, 3 vacatures in de oudergeleding en 3 vacatures in de 

personeelsgeleding. 

Twee van de GMR-leden stellen zich herkiesbaar.  
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De MR’n hebben tot 28 september de tijd om kandidaten aan te melden, via bijgevoegd formulier 

of een mail aan secretariaatGMR@catent.nl met hierin: 

 Naam school 

 Naam kandidaat 

 E-mailadres kandidaat 

 Telefoonnummer kandidaat 

 Ouder of Personeel 

 

Na 28 september wordt, uitgaande van meer kandidaten dan vacatures, nadere informatie gedeeld 

over de verkiezingen.  

Mochten er evenveel of minder kandidaten zijn dan vacatures, volgt een bericht over de 

benoeming van nieuwe leden in de GMR. 

 

De GMR hoopt op succesvolle verkiezingen, zodat snel weer op volle kracht invulling gegeven 

kan worden aan de belangrijke taak van medezeggenschap op het niveau van de stichting Catent. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de GMR Catent 

Petra Hermes 

voorzitter 
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Invullijst potentiële kandidaten  

 

Indienen uiterlijk 28 september 2020 door MR 
 

Via het secretariaat van de kiescommissie:  secretariaatgmr@catent.nl 

               of    GMR Catent 

          per adres M. Govers-Kelder 

          Duinbeek 53 

          8226 RK Lelystad 

 

 

De MR van (naam school) …………………. 

 

Draagt de volgende potentiële kandidaten voor:  

 

 

Naam E-mailadres Telefoonnummer O(uder) 

P(ersoneel)  

    

    

    

    

    

    

    

 

Wilt u duidelijk vermelden of de kandidaat een ouder of personeelslid is. 
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