
 



Over QliQ 

De stichting QliQ Primair Onderwijs 

(QliQ) is een overkoepelende  

organisatie voor (speciaal)  

basisonderwijs in de gemeente  

Helmond 

QliQ bestaat uit 12 scholen / kind-

centra’s met circa 4000 leerlingen 

en 450 professionals. 

QliQ is de formele werkgever van 

het personeel op deze 12 scholen / 

kindcentra’s en houdt zich voorna-

melijk bezig met de beleidsmatige 

boven-schoolse zaken. 

De ‘GMR’ - wat is dat dan precies? 

Een Medenzeggenschapsraad (MR) klinkt als iets moeilijks en complex, 

maar dat is het eigenlijk niet. Het is vrij simpel. Nederland is een van de 

weinige landen waar zowel ouders als leerkrachten invloed mogen  

uitoefenen op alles wat er op een individuele school / IKC gebeurt.  

En dat gebeurt vanuit een MR of KCR! 

Deze denkt mee over zaken zoals het rooster, het plannen van vakan-

tiedagen of over de manier van les geven en het leerklimaat. 

Naast deze raden, acteert de Gemeenschappelijke Medezeggen-

schapsraad (GMR) op een overkoepelend QliQ-niveau. De GMR is ge-

sprekspartner van het College van Bestuur van QliQ en houdt zich on-

der meer bezig met zaken zoals de onderwijskundige doelstellingen, de  

begroting, het personeelsbeleid en overige relevante zaken die op 

stichtingsniveau spelen. 

Gezocht! - Eén ouder die mee wil denken 

De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouderleden.  

Voor de komende tijd zijn we op zoek naar één nieuwe ouder.  

Binnen de GMR zijn er diverse werkgroepen met ieder hun eigen aan-

dachtsgebied. Voorbeelden van zaken waar u zich als ouder mogelijk 

mee zou kunnen bezighouden zijn: 

• Personeelszaken; alle zaken omtrent personeelsbeleid, werkomstan-

digheden, personeelsbezetting, e.d.  

• Onderwijs en Kwaliteit; zaken zoals ‘leven lang leren’ en de ontwikke-

lingen naar een integraal kind centrum 

• Financieel beleid 

 

Staat u voor kwalitatief goed onderwijs en heeft u affiniteit met (een 

van) bovengenoemde thema’s? 

Zit ten minste één van uw kinderen op een QliQ-school? 

Ben u bereid om 10 dinsdagavonden (19.30 - 21.30 u) een GMR verga-

dering bij te wonen? 

Laat u horen! 

 Heeft u interesse en wilt u lid worden? 

   Meld u dan via gmr@qliqprimair.nl en richt uw reactie aan 

    Sander Driessen (Secretaris GMR) of bel met Stefanie 

    Aarts (Voorzitter 06-27836292) voor meer informatie. 


