
 
 

 
 
De Haagse Scholen (DHS) biedt modern en vernieuwend onderwijs. Op onze scholen is 
ieder kind welkom en krijgt het de kans zich vanuit zijn eigen mogelijkheden optimaal te 
ontwikkelen. Met ons onderwijs geven wij ieder kind een stevige basis voor een toekomst 
in de maatschappij. 
 

De Haagse Scholen zoekt zo spoedig mogelijk een: 
 

Medewerker Ondersteuning Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR)  

 
 

Die met volledige inzet wil meebouwen aan een onderwijsorganisatie die staat. 
De GMR is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van onze 
scholen. De raad bestaat uit oudervertegenwoordigers(sters) en leerkrachten.  
De GMR is bevoegd om zaken te bespreken die alle of de meerderheid van scholen – en 
in voorkomende gevallen inclusief het bestuurskantoor – betreffen en daarover gevraagd 
en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag uit te brengen. Op de agenda staan verder 
beleidsvoorstellen die door het bestuur zijn voorbereid.  
 
Taken: 
Het verlenen van beleidsmatige en secretariële ondersteuning aan de GMR. 
Een dienstbare instelling en een vrolijk karakter komen daarbij goed van pas. 
 
Beleidsmatige ondersteuning (55%): 
De Medewerker Ondersteuning GMR: 
- volgt, analyseert en interpreteert in- en externe ontwikkelingen op het gebied van 
medezeggenschap (ook wet- en regelgeving) en beoordeelt deze op hun – mogelijke – 
consequenties voor het functioneren van de GMR. 
- Bereidt de behandeling van adviesaanvragen voor; ziet toe op de juiste naleving van 
wet- en regelgeving, te volgen procedures en afspraken tussen bestuurder en GMR, 
signaleert en rappelleert zo nodig. 
- Schrijft discussiestukken, notities en adviezen en ondersteunt de beeld- en 
oordeelsvorming en de standpuntbepaling van de GMR. 
 
Secretariële ondersteuning (25%) 
De Medewerker Ondersteuning GMR: 
- verzorgt het secretariaat van de GMR; zorgt voor de afhandeling van correspondentie 
en telefoongesprekken, concipieert en redigeert brieven en notities e.d., fungeert in niet 
direct-inhoudelijke zaken als intermediair tussen GMR-leden, achterban en organisatie, 
geeft informatie over de stand van zaken c.q. brengt zaken onder de aandacht etc. 
- regelt GMR-vergaderingen, zorgt voor uitnodigingen en faciliteiten; adviseert bij het 
opstellen van de agenda, stelt zo nodig toelichtingen op; notuleert en maakt het verslag, 
stelt de actie- en besluitenlijst op en bewaakt de tijdige afdoening; rappelleert en 
signaleert, bewaakt procedures. 
- verzorgt GMR-publicaties zoals berichtgeving aan de achterban, concipieert (inhoudelijk 
en redactioneel) het jaarverslag en zorgt voor productie en distributie. 



Overige werkzaamheden (20%) 
- De Medewerker Ondersteuning organiseert en coördineert mede de verkiezingen. 
- organiseert vorming en scholing van de leden; verzorgt (mede) de introductie van 
nieuwe leden. 
- beheert het GMR-reglement, -archief en -documentatie.  
Kan door of namens de leidinggevende incidenteel ook worden belast met andere 
werkzaamheden die binnen het kader van deze functie en het vereiste werk- en 
denkniveau vallen en die bijdragen aan het optimaal functioneren en de resultaten van 
de organisatie. 
 
Functie eisen: 
Kennis en ervaring 
- HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld HBO-Rechten, P en A of Lerarenopleiding 
Basisonderwijs dan wel een hiermee - ter beoordeling van de Algemeen Directeur – 
vergelijkbaar niveau op grond van de combinatie van opleiding en ervaring; 
- afhankelijk van de gekozen vooropleiding: grondige kennis van het primair 
onderwijsveld; 
- kennis van en ervaring met medezeggenschapsvraagstukken, inclusief wet- en 
regelgeving. 
 
Betrekkingomvang: 0,5 
Salarisschaal: 10 van de CAO-PO 
Werkplek: Bestuurskantoor De Haagse Scholen aan de Scheveningseweg 60. 
  
Reacties 
Uw schriftelijke reactie zien wij graag z.s.m. maar uiterlijk voor 15 november 2008 
tegemoet bij de Algemeen Directeur, de heer W. Hendricks 
Postbus 61454, 2506 AL  Den Haag of via mail aan  
personeelsadviseurs@dehaagsescholen.nl  
Gelieve bij schriftelijke reactie in de linker bovenhoek van de envelop de vacature te 
vermelden waar het om gaat.  
 
Informatie / Inlichtingen  
Wilt u meer weten over de organisatie van het primair openbaar onderwijs in Den Haag, 
ga dan naar www.dehaagsescholen.nl   
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mw. E.Geerlings onder tel.nr. 070–3065 
208 
 
deze vacature is tevens vindbaar onder secretarieel - administratief - coördineren - 
coordineren - coördinatie - coordinatie - beheer - beheren - Rechten - wet en regelgeving 
- leraar - leraren opleiding - beleidsondersteuning medezeggenschap - MBO / HBO - 
vacature Den Haag - Zuid-Holland  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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