GMR CSG De Waard - Jaarverslag 2019-2020

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
van Christelijke Scholengroep De Waard. Dit jaarverslag betreft het schooljaar
2019-2020. 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 2019-2020 hebben besproken.
Voor vragen over dit verslag of de inhoud daarvan kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met de GMR via CSG De Waard.
Marjon Dekker (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.
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. Onderwerpen
die voor de stichting van belang zijn, komen aan de orde in de GMR.
Samenstelling GMR
De GMR van CSG De Waard bestond in het schooljaar 2019-2020 uit 8 leden: 4
vertegenwoordigers van de ouders (de zogenaamde oudergeleding) en 4
vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding).
Halverwege het schooljaar 2018-2019 kregen we 2 nieuwe leden (1 ouder en 1
personeelslid). Aan het begin van schooljaar 2019-2020 konden we daarom voltallig
starten zonder nieuwe leden.
In het schooljaar 2019-2020 bestond de GMR uit:
Esther Hijman
Corry van den Worm
Lisette Schipper
Wilma de Priëlle
Marjon Dekker
Jovanka de Jong
Siebe Terband
Ton de Koning

Personeel
Personeel
Ouder
Personeel
Ouder
Personeel/secretaris
Ouder
Ouder/voorzitter
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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
2019-2020 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.
Na maart 2020 hebben we een aantal keer online vergaderingen met elkaar gehad,
omdat het onmogelijk was bij elkaar te komen in verband met Covid-19.
Activiteiten van de GMR
In het schooljaar 2019-2020 heeft de GMR vier reguliere vergaderingen gehouden op
kantoor (oktober, november, februari en juli) en vier extra online-vergaderingen gepland
(2 x april, mei, juli). Deze online-vergaderingen waren tijdens de Corona-periode.
Verder is een basiscursus (G)MR georganiseerd. De vervolgcursus in maart kon niet
doorgaan in verband met de Corona-periode.
De vergadering in november was in combinatie met enkele leden van de Raad van
Toezicht en enkele directeuren. Dit jaar had de GMR voor het eerst adviesrecht over de
begroting. De Raad van Toezicht moet de begroting vaststellen, ook aan de directeuren
werd advies gevraagd. Dit was de reden waarom vertegenwoordigers vanuit deze
geledingen die avond aanwezig waren.
Twee maal per jaar is er contact met de Raad van Toezicht.
Belangrijke onderwerpen 2019-2020
Onderstaand wordt een selectie weergegeven van de belangrijkste onderwerpen die
tijdens de GMR-vergaderingen van het schooljaar 2019-2020 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.
● Directievoering op de Keuchenius
● Lokaal van de toekomst
● (Eenmalige) afwijking procedure werving & selectie
● Beleidsplan Bestuursformatie
Toegelicht door Rose Notenboom
● Bestuurlijke samenwerking met het samenwerkingsverband op Goeree
Overflakkee met Marleen van Berkum
● Invoering functieboek
toegelicht door Wilma Rijndorp
● Meldcode
● Samenwerking met Spelenderwijs
● Periode van schoolsluiting en thuisonderwijs
● Heropening scholen na schoolsluiting
Vaste onderwerpen volgens het jaarplan van de GMR zijn onder andere
● Jaarverslag GMR
● Begroting en jaarrekening van CSG De Waard
toegelicht door Marco Noordhoek
● 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
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Een vooruitblik naar 2020-2021
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 2020-2021 zullen voor een groot deel in het teken
staan van de beleidsplanning die na vier jaar herzien moeten worden. Afgelopen
schooljaar hebben we weinig beleidsstukken kunnen bespreken, omdat het Corona-virus
alles op zijn kop zette.
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