
 

 

Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2017–2018 

Inleiding  

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

genschapsraad (GMR) over de periode juni 2017 tot en met juni 2018. 

 

Samenstelling GMR  

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

GMR.   

Dhr. G. Klerk heeft afscheid genomen namens de oudergeleding van de Jacobus Koelmanschool. 

Dhr. M. Noordergraaf heeft zijn plaats ingenomen en is GMR-lid geworden namens de ouders van 

de Jacobus Koelmanschool.  

In juni heeft Mevr. H. Goudriaan afscheid genomen namens het personeel van de Jacobus 

Koelmanschool. Dit i.v.m. het aanvaarden van een nieuwe functie waardoor zij ook lid wordt van het 

SMT binnen de school. De MR van de Jacobus Koelmanschool zal in oktober een nieuw GMR lid 

aanstellen.  

 

Admiraal De Ruyterschool  
Ouder - R. Blonk 

Personeelslid - W. van der Grond 

 

Jacobus Koelmanschool  
Ouder - M. Noordergraaf (penningmeester, 2e voorzitter) 
Personeelslid - H. Goudriaan (secretaris) 
 

Johannes Calvijnschool  
Ouder - J. Brandemann 

Personeelslid - C. de Leeuw (voorzitter) 
 

GMR activiteiten  

In juni 2018 zijn we voor het laatst in vergadering bij elkaar geweest. 

In het cursusjaar 2017 – 2018 zijn we vijf keer als GMR bijeen geweest om te vergaderen. 

In dit cursusjaar zijn er twee contactmomenten geweest met het TO van het bestuur.  

Daarnaast is de GMR uitgenodigd door het bestuur voor de presentatie van de begroting 2018. 

 

Contactmoment 1 

Op 9 november 2017 heeft een afvaardiging van de GMR een bestuursvergadering TO  

(=Toezichthoudend Orgaan) bijgewoond. Op deze avond is uitleg gegeven over de rol en betekenis 

van het TO binnen het bestuur. Ook is op deze avond helder geworden dat de GMR bij 

onduidelijkheden/vragen eerst contact zoekt met het UO (= Uitvoerend Orgaan). 

 

Presentatie begroting 2018 

Op 30 november heeft een afvaardiging van de GMR een bestuursvergadering bijgewoond. 

Op deze avond heeft het bestuur de begroting voor 2018 gepresenteerd. In onze vergadering van 

december is deze begroting besproken.  

 

Contactmoment 2 

Op 15 februari 2018 hebben verschillende bestuursleden van het TO een GMR-vergadering 

bijgewoond.  

Gespreksthema: de rol van de GMR in de verkiezingsprocedure van nieuwe bestuursleden. 

Op deze avond is helder verwoord hoe de GMR meedenkt, -spreekt en adviseert in de gesprekken 

met nieuwe bestuurskandidaten.   

 

Op 7 mei 2018 zijn twee GMR leden (Dhr. M. Noordergraaf en Mevr. H. Goudriaan) aanwezig 

geweest tijdens de kennismakingsgesprekken met 3 nieuwe bestuurskandidaten. Tijdens deze 

avond is er door de GMR een advies gegeven tot het opstellen van een dubbeltal. Op de Algemene 



Ledenvergadering in juni heeft er stemming plaats gevonden voor een nieuw bestuurslid in de plaats 

van Dhr. C. de Vries.  

De GMR zal ieder jaar deelnemen aan deze kennismakingsgesprekken voor het kiezen van nieuwe 

bestuursleden.  

 

Bestuursstructuur 

Dit jaar is er onderzoek gedaan naar de bestaande bestuursstructuur. Dhr. C. van der Velden bracht 

ons op de hoogte van het resultaat. Het resultaat van dit onderzoek houdt het bestuur een spiegel 

voor. Het bestuur kan zelf zien of de huidige bestuursstructuur een juiste efficiëntie heeft.  

N.a.v. deze analyse zal een proces van gesprekken volgen om meer zicht te krijgen op een goede 

efficiënte bestuursvorm. Hiervoor wordt een kernteam/klankbordgroep gevormd. In dit kernteam 

zitten 3 leden van het CB, 1 lid van het AMT en 1 lid van de GMR, nl. dhr. M. Noordergraaf. Dhr. M. 

Noordergraaf houdt de GMR op de hoogte van de ontwikkelingen in dit proces.  

In april 2018 werden we op de hoogte gebracht van een vastgelopen proces. 

In juni 2018 werd gemeld dat het bestuur het proces voortzet om binnen de huidige statuten te komen 

tot een goede efficiënte bestuursvorm.  

De GMR blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.  

 
In de periode juni 2017 tot en met juni 2018 heeft de GMR de volgende instemmings- en 
adviesverzoeken beantwoord:  
 
Protocol veiligheid schoolzwemmen  
In het vorige document was nog niet helemaal helder wie er wanneer verantwoordelijk is tijdens 
het schoolzwemmen. Dat is in het document van dit schooljaar concreet gemaakt.  
De GMR heeft ingestemd met het Protocol Veiligheid Schoolzwemmen. 

 

GMR huishoudelijk reglement  

Dit reglement is door de GMR-secretaris ingevuld en door de GMR leden goedgekeurd. 

Er is een verzoek voor plaatsing van het jaarverslag op de website gedaan naar de 

managementassistent mevr. W. Kooiman. Zij zal voortaan de jaarverslagen op de website van de 

vereniging plaatsen.  

 

Bestuursformatieplan 2018-2019  

Het bestuursformatieplan wordt doorgesproken. Dhr. C. van der Velden heeft toelichting gegeven 

over de inhoud. GMR stemt in met dit plan.  

 

Vakantieregeling 2018 – 2019  

De GMR geeft instemming op het vakantierooster. 

 

Begroting 2018 (advies) 

Op 30 november 2017 is een afvaardiging van de GMR op een bestuursvergadering geweest. Daar 

is de begroting over 2018 gepresenteerd. De (G)MR-en kregen de gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Hier is gebruik van gemaakt, met als gevolg dat er verder geen adviezen richting bestuur 

zijn verzonden.  

 

Tot slot  

Als GMR kijken we met dankbaarheid terug op een jaar waar veel onderwijszaken besproken zijn. 

Ook mochten we deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen in de samenwerking met het bestuur. Dit 

hebben we als GMR leden als zeer positief ervaren.  

Het is de wens van de GMR dat deze goede samenwerking met het bestuur zich zal voortzetten en 

ontwikkelen. Ook hopen we dat deze fijne samenwerking en onze besprekingen van onderwijszaken 

zullen leiden tot goed onderwijs voor de kinderen en behartiging van de belangen van ieder die aan 

de scholen is verbonden. 

 

H. Goudriaan 

Secretaris GMR (tot augustus 2018) 


