Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
2020 - 2021
Inleiding
Dit verslag betreft een weergave van de activiteiten van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) over de periode augustus 2020 tot en met juli 2021.
Samenstelling GMR
In het afgelopen jaar hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan in de samenstelling
van de GMR.
Vanwege het afscheid van mw.. W. van der Grond is er namens het personeel een vacature
voor de Admiraal de Ruijterschool.
Mw. D. Hoogerbrug heeft namens de ouders van de Johannes Calvijnschool zitting genomen
in de GMR.
Mw. A. Hey heeft namens het personeel van de Johannes Calvijnschool zitting genomen in de
GMR.
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GMR activiteiten
I.v.m. corona heeft de GMR lange tijd niet vergaderd. We hebben een keer digitaal en een
keer fysiek vergaderd. Wel zijn een aantal stukken ter informatie en advies/instemming aan de
leden doorgestuurd. Deze worden hieronder weergegeven.

-

M.C. Noordergraaf is door RvT gevraagd om zitting te nemen in het kernteam. Dat
gaat zich buigen over de opvolging van Chris vd Velde.

-

Begin december 2020 is de begroting 2021 ter informatie aan de GMR verstuurd.
M.C. Noordergraaf heeft de vragen van de GMR leden beantwoord.

In de periode augustus 2020 tot en met juli 2021 heeft de GMR de volgende instemmingsen adviesverzoeken beantwoord:
Vakantierooster 2021 - 2022 (instemming)
De GMR geeft instemming op het vakantierooster.
Protocol Veiligheid Schoolzwemmen 2021-2022(instemming)
De GMR geeft instemming op het protocol.
Bestuursformatieplan 2021-2022
De GMR geeft instemming op het formatieplan.
Functieboek VVOGG
De GMR verleent instemming op het functieboek.
Tot slot
Als GMR kijken we terug op een jaar waarin weer veel zaken zijn besproken met betrekking
tot het onderwijs en de vereniging. 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.
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