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2018 - 2019 

  

Inleiding  

Dit verslag betreft een weergave van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Medezeg-

genschapsraad (GMR) over de periode juni 2018 tot en met juli 2019. 

 

Samenstelling GMR  

In het afgelopen jaar hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan in de samenstelling 

van de GMR.   

Mevr. E. van der Slik is namens het personeel van de Jacobus Koelmanschool GMR-lid 

geworden.   

Dhr. X. van Rijs heeft namens de ouders van de Johannes Calvijnschool zitting genomen in 

de GMR.   

 

Admiraal De Ruyterschool  
Ouder  
R. Blonk 

Personeelslid  
W. van der Grond 

 

Jacobus Koelmanschool  
Ouder  
M. Noordergraaf (penningmeester, 2e voorzitter) secretaris 

Personeelslid  
E. van der Slik    
 

Johannes Calvijnschool  
Ouder  
X. van der Rijs 

Personeelslid  
C. de Leeuw (voorzitter) 
 

 

GMR activiteiten  

Op 18 juli 2019 heeft de laatste vergadering van het cursusjaar 2018-2019 plaatsgevonden.   

In dit cursusjaar  zijn we vier keer als GMR bijeen geweest om te vergaderen. 

Er zijn twee contactmomenten geweest met het TO van het bestuur.  

 

Contactmoment 1 

Op 8 november 2019 heeft een afvaardiging van de GMR een bestuursvergadering TO  

(=Toezichthoudend Orgaan) bijgewoond. Vanuit de GMR zijn de samenstelling van de leden 

en de ledenwerving aan de orde gesteld. 

 

Contactmoment 2 

Op 1 april 2019 hebben twee bestuursleden van het TO een GMR-vergadering bijgewoond.  

Gespreksthema: de continuering van het overlegmoment tussen de TO en GMR.  

Besproken is, om één keer per jaar te evalueren over het bestuur en directie en het 

beleidsplan te bespreken. Het twee contactmoment zou er een externe spreker uitgenodigd 

kunnen worden.  

 



Gesprek inspectie 

Twee GMR leden hebben op 30 oktober 2018 een gesprek gehad met de inspectie. De 

inspectie stelde kritische vragen over de relatie GMR/bestuur. Vanuit de GMR werd een 

positief signaal gegeven.  

 

Aanpassing bestuursstructuur 

Afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de bestaande bestuursstructuur. Dit heeft 

geleid tot een vereenvoudiging van de bestuursstructuur (9 leden). De GMR heeft in de 

nieuwe Raad van Toezicht dhr. L. Slobbe afgevaardigd.  

 

GMR cursus 

Er is een GMR cursus geweest. Deze werd als positief ervaren. Er was een goede mix van 

basiskennis en verdieping. Conclusie was dat (G)MR de zaken goed op orde hebben. De 

relatie met bestuur en directie is goed.  

 

 
In de periode juni 2018 tot en met juli 2019 heeft de GMR de volgende instemmings- en 
adviesverzoeken beantwoord:  
 
Vakantieregeling 2019 - 2020 (instemming) 

De GMR geeft instemming op het vakantierooster. 

 

Begroting 2019 (advies) 

Op 13 december 2018 heeft de GMR de begroting besproken. Het viel de GMR op dat 

scholen zuinig moeten zijn en heeft een signaal afgegeven naar het bestuur om kritisch te 

zijn op de posten.  

 

Beleidsplan (instemming) 

Op 18 juli 2019 is het beleidsplan toegelicht door dhr. C. van der Velden. De GMR heeft 

hiermee ingestemd. 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 

 

Tot slot  

Als GMR kijken we met dankbaarheid terug op een jaar waarin weer veel zaken zijn 

besproken met betrekking tot het onderwijs. 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. 

 

M. Noordergraaf 

Secretaris GMR 


