Jaarverslag GMR 2016-2017
Inleiding
Dit verslag betreft een weergave van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de periode juni 2016 tot en met juni 2017.
Samenstelling GMR
In het afgelopen jaar hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan in de samenstelling
van de GMR.
Mevrouw R. Blonk heeft zitting genomen namens de oudergeleding van de Admiraal de
Ruyterschool.
Mevrouw W. van der Grond heeft zitting genomen namens de personeelsgeleding van de
Admiraal de Ruyterschool.
Admiraal De Ruyterschool
Ouder
R. Blonk
Personeelslid
W. van der Grond
Jacobus Koelmanschool
Ouder
G. Klerk (voorzitter, penningmeester)
Personeelslid
H. Goudriaan (secretaresse)
Johannes Calvijnschool
Ouder
J. Brandemann
Personeelslid
C. de Leeuw
De vacatures die er waren vanuit de Admiraal de Ruyterschool, zijn in september 2016
opgevuld door mevr. R. Blonk (oudergeleding) en mevr. W. van der Grond
(personeelsgeleding).
Op 5 september 2017 hebben we afscheid genomen van dhr. G. Klerk. De vacature die
hierdoor ontstond, is inmiddels opgevuld door dhr. M. Noordergraaf.
GMR activiteiten
In mei 2017 zijn we voor het laatst in vergadering bij elkaar geweest.
In het cursusjaar 2016 – 2017 zijn we vier keer als GMR bijeen geweest om te vergaderen.
Op 30 november 2016 heeft een afvaardiging van de GMR een bestuursvergadering (UO)
bijgewoond. Op deze avond heeft het bestuur de begroting voor 2017 gepresenteerd. In onze
vergadering van december is deze begroting besproken.
In de periode juni 2016 tot en met juni 2017 heeft de GMR de volgende instemmings- en
adviesverzoeken beantwoord:

Protocol veiligheid schoolzwemmen

Enkele punten uit het protocol zijn nader uitgelicht, zoals de verantwoording van de
leerkracht, aansprakelijkheidsverzekering en de doelen van de zwemles. Het is belangrijk om
dit als school en zweminstantie helder te houden.
De GMR heeft ingestemd met het Protocol Veiligheid Schoolzwemmen.
Beleggings- en Treasury statuut
Chris van der Velden geeft ons uitleg over betekenis van het Privaat vermogen (algemene
middelen) en het Publiek vermogen (geld van de overheid). Geld uit het privaat vermogen
wordt als ledencertificaten weggezet bij de bank.
De GMR heeft ingestemd met het Beleggings- en Treasury statuut.
Aanvulling op plan invoering nieuwe cao
Onze scholen maken gebruik van het basismodel binnen de nieuwe CAO. Daarnaast heeft het
AMT een eerlijke aanpassing toegevoegd voor invalkrachten.
De GMR geeft instemming op deze aanvulling.
Protocol schorsing en verwijdering (advies)
De GMR heeft zorgvuldig kennis genomen van dit opgestelde protocol.
De GMR spreekt haar waardering uit over dit protocol en heeft daar niets aan toe te voegen.
Vakantieregeling 2017 – 2018
Ook dit schooljaar zal er sprake zijn van één week meivakantie en zullen er studiedagen
voor de leerkrachten gepland worden.
De GMR geeft het bestuur advies om bij de vorming van het volgende vakantierooster (2018
– 2019) zorgvuldig te kijken naar de gevolgen die de planning van de vrije dagen hebben voor
de schippersouders.
De GMR geeft instemming op het vakantierooster.
Nieuw Voedingsgebiedenbeleid
Ook dit jaar hebben we opnieuw over dit beleid gesproken. Binnen het
voedingsgebiedenbeleid is er een wijziging vastgesteld. De voedingsgebieden zijn vanaf 1
januari 2017 niet meer bepalend, maar leidend. Ouders kunnen hun kind op de school
aanmelden van eigen voorkeur. In het beleid zijn wel duidelijke regels opgesteld wat betreft de
‘volgorde van toelating’.
De GMR geeft instemming op het nieuwe voedingsgebiedenbeleid.
Begroting 2017 (advies)
Op 30 november 2016 is de voorzitter (G. Klerk) op een bestuursvergadering geweest. Daar
is uitleg gegeven over de begroting. Ook dit jaar valt op dat de bestuurslasten opnieuw zwaar
op de begroting drukken. De GMR geeft het bestuur advies om de bestuurs vorming nader te
bekijken, zodat deze kostenpost in verhouding komt met de scholen.
Aanpassing WKR VVOGG
In de werkkostenregeling is een aanpassing gedaan wat betreft de vergoeding voor het
fietsplan.
De GMR geeft instemming op deze aanpassing.
Beleidsplan Plusklas
Omdat er geen leerkracht interesse heeft voor het begeleiden van de plusklas, is er een
externe leerkracht aangenomen. Deze zal starten met de plusklas.
De GMR geeft instemming op het beleidsplan.

Zij geeft het bestuur het advies om na een korte pilotperiode, de plusklas voort te zetten op de
wijze waarop deze is ingezet met de betreffende bekwame leerkracht.
Schoolfondsbegroting en Zendingsoverzicht
De GMR heeft ingestemd met de schoolfondsbegroting en het Zendingsoverzicht.
Bestuursformatieplan 2017 -2018
In de CAO (Reformatorisch) PO is de plicht tot het voeren van meerjarenbeleid ten aanzien
van de formatie opgenomen. In het bestuursformatieplan, worden alle baten, normen en lasten
over het schooljaar 2017 – 2018 beschreven. In lijn met de nieuwe cao heeft dit formatieplan
ook betrekking op de komende vier schooljaren.
De personeelsgeleding heeft instemming gegeven over het bestuursformatieplan 2017 2018.
Wisseling directie ADR en JK
Mevr. H. den Ouden (directrice ADR) gaf te kennen de Admiraal de Ruyterschool te verlaten.
Voor de school en het bestuur een nieuwe uitdaging zo kort voor de zomervakantie. Na een
korte tijd is dhr. R. Hogendoorn (directeur JK) benoemt tot directeur van de ADR. De
vacature van de Koelmanschool is net voor de vakantie vervuld door dhr. A. Casteleijn.
Als GMR willen we in de toekomst graag nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen en
besluiten die er genomen gaan worden omtrent nieuwe directie en/of bestuursleden.
Dit vraagt zorgvuldigheid enerzijds en transparantie in de communicatie naar de GMR.
Wij kijken uit naar een goed contact en een vruchtbare samenwerking met directie en
bestuur van de VVOGG in het komende schooljaar.
Tot slot
Als GMR kijken we terug op een jaar waar veel onderwijszaken besproken zijn. Het is de wens
van de GMR dat deze besprekingen zullen bijdrage aan goed onderwijs voor de kinderen en
behartiging van de belangen van ieder die aan de scholen is verbonden.

