Jaarverslag 2015
GMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

REHOBOTH
Vereniging voor scholen met de Bijbel

Inleiding:

Urk, december 2015
Voor u ligt het jaarverslag van de GMR van de schoolvereniging Rehoboth over het jaar
2015. Zoals gebruikelijk heeft de GMR het afgelopen jaar verschillende onderwerpen
besproken die door de bovenschoolse directie of toezichthoudend bestuur zijn ingebracht
ter besluitvorming, ter advisering of ter kennisname. Daarnaast heeft de GMR zelf ook het
initiatief genomen onderwerpen aan de orde te stellen.

Wij hopen dat u zich kunt vinden in het werk en de beslissingen van de GMR en zijn bereid
deze toe te lichten. Daarnaast willen wij u van harte uitnodigen ons te blijven voorzien van
uw opmerkingen en vragen. Wij zijn er voor om de belangen binnen onze schoolvereniging
voor zowel ouders als personeel te behartigen.

Namens de gehele GMR,
Diana Romkes, 2e voorzitter

De GMR is de bovenschoolse variant van de MR die verbonden is aan elke individuele
school. De GMR buigt zich echter niet over zaken die van belang zijn voor de individuele
school, maar over wat van belang is voor alle scholen die onder het bestuur van
Schoolvereniging Rehoboth vallen.
De GMR bestaat daarom uit zeven personeelsleden van Schoolvereniging Rehoboth en
zeven ouders van leerlingen. Elk van de zeven scholen van Schoolvereniging Rehoboth levert
een personeelslid en een ouderlid aan de GMR. De personeelsleden krijgen 100 taakuren
voor hun deelname aan de GMR. Wanneer een personeelslid de functie van secretaris
vervult, krijgt hij 150 taakuren.
In 2015 heeft de GMR zes keer vergaderd: 20 januari, 10 maart, 28 april, 23 juni, 29 september
en 17 november.

De GMR
 beslist mee over belangrijke zaken op schooloverstijgend niveau;
 luistert naar reacties en problemen van de achterban om dit daarna te betrekken bij
hun advies- en instemmingsbevoegdheid;
 verkrijgt veel informatie om op de hoogte te zijn en te blijven van alle veranderingen en
ontwikkelingen binnen de vereniging;
 maakt de wensen van de achterban kenbaar aan de algemeen directeur;
 krijgt voldoende scholing om haar taak uit te voeren.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO)
In deze wet zijn de wettelijke kaders voor medezeggenschap op scholen geregeld. Afgeleid
van dit wettelijk kader zijn de belangrijke werkdocumenten Reglement MR en Reglement
GMR. Deze documenten bieden zowel de MR als de GMR hulp bij alles wat zij ondernemen.
Kort samengevat heeft de GMR hierdoor:
 recht op overleg met de Algemene directie;
 adviesrecht en instemmingsrecht bij belangrijke besluiten op thema’s uit de WMO;
 initiatiefrecht over zaken waarvan de GMR vindt dat deze binnen de vereniging
veranderd moeten worden en/of aan de orde gesteld moeten worden;
 recht op het ontvangen van informatie over zaken die van belang zijn voor alle scholen
binnen de vereniging.

Werkwijze
De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op elke vergadering is een van twee Algemeen
directeuren. Hij woont de eerste helft van de vergadering bij. Voor elke vergadering wordt
met de Algemene Directie overlegd over de agenda van de vergadering. Van elke
vergadering worden notulen gemaakt. De vastgestelde notulen worden toegezonden naar
alle leden van de GMR en de Algemene Directie.
De GMR heeft in 2015 zes keer vergaderd. Er werd onder meer gesproken over:
 strategisch beleidsplan 2015-2019
 vakantierooster 2016/2017
 identiteitsnotitie 2015-2018
 Prognose leerlingen aantallen 2015-2018
 Financieel beleidsplan
 Vacatieregeling ouderleden GMR









integriteitscode
toelatings- en verwijderingsbeleid leerlingen
meerjarenformatieplan
zittingstermijn MR en GMR leden
arbeidsduur en taakbeleid
budgetten schoolplein / speeltoestellen
cursusaanbod MR en GMR leden

Knelpunten:
In het jaarverslag 2014 waren enkele knelpunten opgenomen. In 2015 heeft de GMR er hard
aan gewerkt om zoveel mogelijk knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld:
 het dagelijks bestuur maakt vier weken voor de GMR vergadering een concept
agenda op, waar de algemene directie zijn punten nog aan toevoegt. Uiterlijk twee
weken voor de GMR vergadering staat de benodigde informatie op Sharepoint;
 er is een vacatieregeling tot stand gekomen voor de oudergeleding van de GMR.
Deze is bepaald op €30,00 per bijgewoonde vergadering, met een maximum van
€200,00 per kalenderjaar. Wanneer een ouderlid de functie van secretaris heeft,
bedraagt de vergoeding €45,00 per bijgewoonde vergadering, met een maximum
van €300,00.
 De zittingsduur voor zowel MR als GMR is gewijzigd van drie jaar naar vier jaar. Deels
om de professionaliteit te borgen, deels om aansluiting te vinden op de zittingsduur
van het toezichthoudend bestuur.
Blijvend punt van aandacht is het op tijd aanleveren van (beleids)stukken door de algemene
directie en het definitief vaststellen van (beleids)stukken nadat wijzigingen verwerkt zijn.
Positieve punten:
 De Harmpje Visserschool is op de streefdatum van 1 augustus opgeleverd en
inmiddels volop in gebruik;
 Vanuit schoolvereniging Rehoboth heeft Dirk van Urk (ouderlid MR Beatrixschool)
zitting genomen in de Ondersteunings Plan Raad (OPR). Deze bestaat uit Rehoboth,
Aves, Accretio, SPCO, Zonnebloem, Eduvier en De Klimboom. Mede door deze
samenwerking en inzet van de schollen lopen we zekerniet achter bij de rest van
Nederland;
 We beschikken over een gedetailleerde prognose t.a.v. leerling aantallen. Nog steeds
een stijging van het aantal leerlingen;
 Vanaf september wordt er gewerkt met Sharepoint voor het aanleveren van de
diverse stukken;
 Er is een start gemaakt met de presentatie van de individuele MR jaarplannen;
 In oktober is de cursus ‘MR start’ gegeven aan nieuwe MR leden van de diverse
scholen;
 In november heeft de GMR de cursus ‘GMR start’ gevolgd;
 Vergadertijden worden vastgesteld van 20.00- 21.30 uur. Bij voorkeur vindt de GMR
vergadering op een dinsdag plaats.

Samenstelling GMR
In het onderstaande overzicht is de samenstelling van en de taakverdeling binnen de GMR
aangegeven.

Samenstelling Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) einde 2015
Naam

Ouder/personeel en taak

Benoeming
MR

Vertegenwoordiger
namens

Ellis Keuter

Ouder / secretaris

2012

Wilhelminaschool

Hessel Post

Leerkracht

2012

Wilhelminaschool

Diana Romkes*

Ouder / 2e voorzitter

2014

Frits Bodeschool

1e

Frits Cleveringa*

Leerkracht /

2014

Frits Bodeschool

Trea Koffeman*

Ouder

voorzitter

2013

Groen van Prinsterer

Jaap den Engelse*

Leerkracht

2013

Groen van Prinsterer

Andrea Ras

Ouder

2012

Cornelis Zeeman

Ellie Ras (vervanging
Danielle Bakker)*

Leerkracht

2014

Cornelis Zeeman

Rick de Graaf*

Ouder

2014

Beatrixschool

Betty Rustenburg*

Leerkracht

2015

Beatrixschool

Fokke Barends*

Ouder

2015

Harmpje Visser

Hilda Korten*

Leerkracht

2012

Harmpje Visser

Lia Bakker

Ouder

2011

Regenboog

Annie de Haan*

Leerkracht

2014

Regenboog

* = herkiesbaar voor een tweede periode

