
 

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten 
is er een SBO school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.  

 
 

 Onafhankelijk voorzitter GMR 
  
 
 De organisatie 

 

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 

scholen in West Maas en Waal, Druten en 

Beuningen. Groeisaam scholen zijn 

katholiek of openbaar. In Beuningen en in 

Druten is er een SBO-school. 

 

Groeisaam staat voor:  

✓ Goed onderwijs voor alle leerlingen. 

✓ Een plezierige leer- en werkomgeving.  

✓ Veel aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling. 

✓ Goede samenwerking tussen school, 

ouders en andere partijen.  

 

Meer informatie over Groeisaam en onze 
visie vind je op onze website 
www.groeisaampo.nl  
  

 

 

De medezeggenschap 
 

De medezeggenschap bij Groeisaam is 
vormgegeven door een 
medezeggenschapsraad (MR) op de scholen en 
een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) die op grond 
van de Wet Medezeggenschap Scholen overleg 
voert met het bestuur. De GMR bestaat uit een 
oudergeleding en een personeelsgeleding.  
 
 

 

De voorzitter 
 

De voorzitter van de GMR is een onafhankelijk 
voorzitter. Belangrijkste taken zijn:  
✓ Technisch en onafhankelijk voorzitten van de 

overleggen. 
✓ Bevorderen van korte communicatielijnen tussen 

College van Bestuur en GMR.  
✓ Belangenbehartiging van GMR richting College van 

Bestuur.  
✓ Meenemen van de GMR-leden in het meedenken over 

beleid. 
 
Voor verdere informatie verwijzen we je naar de 
profielschets, te vinden op onze website.  
 

Afspraken 
 

✓ Ingangsdatum 1 augustus 2021. 
✓ Vergoeding van € 75 per vergadering (incl. voor- 

en nawerk). 
✓ Vergaderingen vinden plaats op maandag- of 

dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur op het 
bestuurskantoor van Groeisaam (gevestigd in de 
Bogerd in Druten) of online, zolang de 
coronamaatregelen van kracht zijn. 

We horen graag van je! 
 

Mail voor maandag 17 mei  a.s. je motivatie en cv naar Carla van Erp (secretaris GMR) via gmr@groeisaampo.nl. Wil je graag eerst meer informatie? Dat 
kan natuurlijk. Hiervoor kun je contact opnemen via e-mail: gmr@groeisaampo.nl. Algemene informatie over de GMR vind je op de website 
www.groeisaampo.nl. De gesprekken worden eind mei gepland.  
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