GMR CSG De Waard - Jaarverslag 2018-2019

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
van Christelijke Scholengroep De Waard. Dit jaarverslag betreft het schooljaar
2018-2019. Wij willen met dit jaarverslag bereiken dat u geïnformeerd wordt over het
werk van de GMR. In dit verslag treft u een selectie van onderwerpen aan die wij in het
schooljaar 2018-2019 hebben besproken.
Voor vragen over dit verslag of de inhoud daarvan kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met de GMR via CSG De Waard.
Ton de Koning (voorzitter GMR)
Jovanka de Jong (secretaris GMR)
Plaats en functie van de GMR
Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen moet CSG De Waard een GMR hebben.
Het schooljaar 2018-2019 was het vijfde schooljaar met een 'kleine' GMR bestaande uit 4
ouders en 4 personeelsleden. De GMR bespreekt met Bert Tuk, de voorzitter van het
college van bestuur van CSG De Waard (het ‘bevoegd gezag’) zaken die de scholengroep
beleidsmatig aangaan.
Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad van een school heeft de GMR bepaalde wettelijke
bevoegdheden. Deze bevoegdheden betreffen het geven van instemming of het geven
van advies aan een aantal onderwerpen. Het bevoegd gezag moet dan ook over bepaalde
onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de GMR, voordat besluiten kunnen
worden genomen.
De wettelijke bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het
medezeggenschapsreglement. In dit reglement is ook vastgelegd over welke zaken de
GMR advies- en instemmingsrecht heeft.
Relatie tussen de GMR en de MR
Alle scholen van de scholengroep hebben een medezeggenschapsraad. Onderwerpen die
alleen de school en het schoolbeleid betreffen worden in de MR besproken. Gaat het
onderwerp meerdere of alle scholen aan dan komt het aan de orde in de GMR.
Samenstelling GMR
De GMR van CSG De Waard bestond in het schooljaar 2018-2019 uit 8 leden: 4
vertegenwoordigers van de ouders (de zogenaamde oudergeleding) en 4
vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding).
Halverwege het schooljaar heeft Patrick Berghout aangegeven te stoppen met zijn taken
binnen de GMR. Lisette Schipper heeft zijn taken overgenomen. Zo verliet ook Sandra
Schaap de GMR halverwege het schooljaar, omdat zij een andere baan had aangenomen.
Zij werd later in het schooljaar vervangen door Esther Hijman.
In het schooljaar 2018-2019 bestond de GMR uit:
Sandra Schaap/Esther Hijman
Corry van den Worm
Patrick Berghout/Lisette Schipper
Wilma de Priëlle
Marjon Dekker
Jovanka de Jong
Siebe Terband
Ton de Koning

Personeel
Personeel
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel
Ouder
Ouder
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De GMR kent een dagelijks bestuur dat met name de overlegvergaderingen met het
college van bestuur van de scholengroep voorbereidt. Het dagelijks bestuur bestond uit
de voorzitter – Ton de Koning en de secretaris – Jovanka de Jong.
De agenda’s, uitnodigingen en verslagen van de overlegvergaderingen zijn in het jaar
2018-2019 weer op uitstekende wijze verzorgd door Jantine Zilverschoon,
directiesecretaresse van CSG De Waard. De informatieverstrekking vond plaats via de
Drive in plaats van de mail.
Activiteiten van de GMR
In het schooljaar 2018-2019 heeft de GMR vijf reguliere vergaderingen gehouden en
twee extra vergaderingen gepland. Deze eerste extra vergadering vond plaats op 18
oktober 2018 en was in combinatie met alle directeuren om te stemmen over de overstap
van het Vervangingsfonds naar het eigenrisicodragerschap en om te praten over het
vakantierooster 2019-2020.
De tweede extra vergadering was op 6 december 2018 met de begroting als onderwerp.
De vergaderingen zijn gehouden in het bestuurskantoor in Oud-Beijerland.
Verder is een basiscursus (G)MR georganiseerd en een cursus “De rol van de (G)MR als het
over mensen en geld gaat”.
Twee maal per jaar is er contact met de Raad van Toezicht.
Belangrijke onderwerpen 2018-2019
Onderstaand wordt een selectie weergegeven van de belangrijkste onderwerpen die
tijdens de GMR-vergaderingen van het schooljaar 2018-2019 besproken zijn.
De onderwerpen staan in een willekeurige volgorde. Het plan Onderwijs en ICT heeft
grote prioriteit bij de GMR en willen we jaarlijks terug laten komen tijdens de
vergaderingen.
● Onderwijs en ICT
Toegelicht door Mischa Kok
● Beleidsplan Bestuursformatie
Toegelicht door Rose Notenboom
● Beleidsplan Opleiden in de school
Toegelicht door Yvonne van der Beek
● Beleidsplan beeldcoaching
Toegelicht door Yvonne van der Beek
● Beleidsplan Begaafdheid
Toegelicht door Mariska Westdijk
● Beleid Werken en Leren/Begeleiding nieuwe leerkrachten
● Beleid Werving en Selectie
● Beleid Vervanging
● Beleidsplan Educatief partnerschap
● Eigenrisicodragerschap
● Vakantierooster 2019-2020 en 2020-2021
● Sponsoring
● Beleidsplan toelating van leerlingen
● Beleidsplan schorsing en verwijdering van leerlingen.
● Beleidsplan interne klachtenprocedure.
● Herziening taakbeleid
● Interne communicatie
● Beleidsplan medicijnverstrekking
Vaste onderwerpen volgens het jaarplan van de GMR zijn onder andere
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Jaarverslag GMR
Begroting en jaarrekening van CSG de Waard
Sociaal jaarverslag CSG De Waard
Jaarverslag CSG De Waard
Eigen functioneren GMR
Overleg met de Raad van Toezicht
Vakantierooster
Contact tussen OPR en GMR
Onderwijs en ICT

Een vooruitblik naar 2019-2020
Zoals hiervoor al aangegeven zullen diverse onderwerpen in het nieuwe schooljaar
terugkomen. Enerzijds omdat de onderwerpen ieder jaar op de agenda staan, anderzijds
omdat het onderwerp gedurende meerdere jaren een uitwerking krijgt. Tot die laatste
categorie behoren onder meer onderhoud gebouwen en het bestuursformatieplan. De
vergaderingen in het schooljaar 2019-2020 zullen voor een groot deel in het teken staan
van de beleidsplannen die na vier jaar herzien moeten worden.
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