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Voorwoord          

 

Voor u ligt het Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 van de GMR van de Stichting PCBO Baarn – 

Soest. Met enthousiasme, zorg en de wens de kinderen van onze scholen van goed 

onderwijs te voorzien, heeft de GMR zich ook in het afgelopen schooljaar ingezet.  

 

In het voorgaande schooljaar heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de GMR. 

Vanwege verschillende redenen is een deel van de toenmalige leden afgetreden. Allemaal 

terechte redenen. In korte tijd heeft zich toen gelukkig een groot aantal enthousiaste nieuwe 

leden aangemeld; zowel ouders als leerkrachten. Zij hebben allemaal iets gemeen; zij willen 

bijdragen aan de kwaliteit van de stichting en haar scholen met als doel de kinderen een 

fijne en zinvolle tijd te laten hebben op school en hen optimaal voor te bereiden op de 

toekomst. Dit met veel inzet en een doel voor ogen. En daar ben ik verschrikkelijk trots op! 

 

Wilt u meer weten over de GMR, neem dan eens een kijkje op de website van de stichting of 

neem contact met ons op. Stuur ons gerust een mail. Ons adres is gmr@pcbobaarnsoest.nl. 

 

Pieter van de Graaf 

Voorzitter GMR Stichting PCBO Baarn - Soest 

 



De GMR  

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van 

personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen ressorterend onder Stichting PCBO 

Baarn – Soest. De GMR bestaat uit acht leden: vier ouders (de “oudergeleding”) en vier 

personeelsleden (de “personeelsgeleding”) van de scholen die onder de stichting vallen. 

 

De GMR houdt zich bezig met zaken die “bovenschools” geregeld zijn of die van belang zijn 

voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

• de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid 

• de hoofdlijnen van het onderwijskundig beleid (strategisch beleidsplan) 

• de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding 

• de regeling voor de bescherming van persoonsgegevens 

• de arbeidstijdenregeling en verlofregeling van het personeel 

• de taakverdeling en taakbelasting van het personeel 

• de onderwijstijd 

• nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school 

  

Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmings-

bevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de twee geledingen. 

Bevoegdheden van de GMR ten aanzien van instemming of advies op de specifieke 

onderwerpen zijn vastgelegd in het GMR-medezeggenschapsreglement. Dit reglement is via 

de website van Stichting PCBO Baarn – Soest, via de button ‘GMR’, te raadplegen.  

 

De GMR stelt zichzelf het volgende tot doel: de GMR wil op de hoogte zijn van wat gaande is 

binnen het onderwijsveld zodat zij, met al haar expertise, als volwaardig gesprekspartner 

kan bijdragen aan de beleidsvorming. De GMR speelt een kritisch, constructieve en actieve 

rol. De GMR wordt gezien als een zichtbaar en laagdrempelig aanspreekpunt voor zowel de 

achterban van ouders, personeel, MR’en als de schoolleiding en het stichtingsbestuur. 



De leden van de GMR          

 

Zoals geschreven in het voorwoord van dit jaarverslag is aan het begin van 2014 een deel 

van de toenmalige GMR afgetreden. Daarom zijn er aan het begin van dat jaar verkiezingen 

gehouden. In korte tijd hebben zich toen een aantal enthousiaste nieuwe leden aangemeld. 

 

Vanaf schooljaar 2014-2015 ziet de GMR er als volgt uit.  

Iedere medezeggenschapsraad van één van de scholen binnen de GMR een contactpersoon.  

 

Naam Aantreden / 

Aftreden 

Functie / Taken Contactpersoon MR 

Frederique Lucas 

- personeelslid 

- De Werveling 

juli 2009 / juli 2016 Vervangend VZ Da Costa 

Insinger 

Martijn Griffioen 

- personeelslid 

- Da Costa  

juli 2009 /  juli 2017 Secreataris 

 

Waterink 

Pieter van de Graaf 

- ouderlid 

- Amalia-Astro 

juli 2013 / juli 2017 VZ Guido de Brès 

Cindy van der Top 

- ouderlid 

- Guido de Brès 

juli 2014 / juli 2018  KWS 

 

Frank Peters 

- ouderlid  

- Da Costa 

juli 2014/  juli 2018  De Bron 

Joris de Schepper 

- ouderlid 

- Da Costa 

juli 2014 / juli 2018  De Werveling 

Marjan van der Wal 

- personeelslid 

- Guido de Brès 

juli 2014 / juli 2018  Gaspard de Coligny 

Marin van Duuren 

- personeelslid 

- Gaspard de Coligny 

November 2014 / 

juli 2018 

 Amaila Astro 

De Postiljon 

 

 



Cursus en vergaderingen 

 

Cursus 

Mede vanwege het feit dat een groot aantal leden relatief weinig ervaring had met een GMR 

is besloten aan het begin van het schooljaar een basis cursus GMR te organiseren. Tijdens 

deze cursus hebben wij onder andere antwoord gekregen op de vragen;  ‘Wat is de rol van 

de medezeggenschapsraad?’, Wat mag en wat moet de raad?’, ‘Wat zijn de rechten en 

plichten?’ en ‘Waar en hoe zijn die vastgelegd?’. Ook hebben wij met de cursusleider 

specifieke casussen behandeld en zijn wij ingegaan op de verschillende tussen MR en GMR. 

 

De leden van de GMR hebben de cursus als zinvol ervaren. Zij hebben een beter inzicht 

gekregen in de rol van de medezeggenschapsraad en in de rechten en plichten van de GMR.  

  

 

Vergaderingen 

De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Daarnaast wordt tenminste een keer per jaar 

met de MR’en om tafel gezeten. Dit jaar heeft dit overleg tussen de voorzitters van de 

MR’en en de voltallige GMR plaatsgevonden op 4 november. Tevens voert de GMR regel-

matig overleg met de directie en wordt contact onderhouden met het stichtingsbestuur.  

 

In het schooljaar 2014-2015 is vergaderd op de onderstaande data: 

- 23 september  

- 25 november 

- 17 februari 

- 24 maart 

- 28 april  

- 26 mei 

- 16 juni  

 

 

 



Partners van de GMR 

 

Bestuurder 

De schoolbestuurder sluit normaliter bij het eerste deel van de GMR vergadering aan. Hij 

geeft een toelichting op de lopende zaken en beantwoordt desgewenst vragen vanuit de 

GMR. Het contact met de schoolbestuurder verliep in het afgelopen jaar goed. In dit jaar is 

ook gesproken over de wijze waarop de GMR en bestuurder plezierig en effectief hun werk 

kunnen doen. Hierover zijn afspraken gemaakt die door beide als positief ervaren worden. 

Zo heeft de GMR een overzichtelijk format opgesteld waarmee de bestuurder aangeeft welk 

stuk wordt besproken, wat er van de GMR verwacht wordt en wat de status van het stuk is.

     

Het bestuur 

In het laatste kwartaal van 2014 heeft een afvaardiging van de GMR een (kennismakings) 

gesprek gehad met de voorzitter en penningmeester van het stichtingsbestuur. Het doel van 

dit gesprek was het wederzijds informeren over de lopende activiteiten. Afgesproken is 

elkaar te blijven informeren en elkaar regelmatig in wisselende samenstelling te ontmoeten. 

 

MR-en 

De MR-en van de afzonderlijke scholen vormen de achterban van de GMR. De GMR acht een 

goed contact met deze MR-en daarom van essentieel belang. De GMR heeft daarom tot doel 

dit contact te optimaliseren. Eén van de manieren om dit te doen is het jaarlijks organiseren 

van een gezamenlijk overleg. Daarnaast hebben de MR-en een vast contactpersoon binnen 

de GMR met wie zij van gedachten kunnen wisselen over bovenschoolse aangelegenheden. 



Behandelde onderwerpen 

 

Algemeen 

Eén van de speerpunten van de GMR in het afgelopen schooljaar was het aanbrengen van 

meer structuur in haar werkzaamheden. Op een aantal fronten ontbrak deze structuur. Zo 

heeft de GMR een duidelijke jaarplanning opgesteld waarmee constructief vorm wordt 

gegeven aan de samenwerking tussen GMR en bestuurder. Hierin zijn duidelijke afspraken 

gemaakt en de wederzijdse verwachting van actie- en agendapunten verwoord. Deze 

planning vormt de leidraad voor de GMR vergaderingen. Ook heeft de GMR een voorziening 

in het leven geroepen waarbij de verschillende documenten effectief zijn ingedeeld zodat 

deze binnen de GMR makkelijk kunnen worden gedeeld, bewerkt en worden gearchiveerd. 

 

Advies- en instemmingsaanvragen        

  

 Behandelde advies- en instemmingsaanvragen Instemming verleend? 

1 Bestuursformatieplan (2014-2015) Ja 

2 Beleid Meldplicht en Klachtrecht Ja 

3 CAO Ja 

4 Kaders voor het overlegmodel nieuwe CAO Ja 

5 Kaders rond de bezuinigingen Ingetrokken 

6 Bestuurformatieplan (2015-2016). Ja 

 

Ad 1. 

De GMR heeft instemming verleend op dit plan. 

Hierbij is wel een aantal opmerkingen geplaatst en vragen gesteld.  

 

Ad 2. 

De GMR heeft op 8 november 2014 instemming gegeven voor de voortzetting van dit beleid 

voor de komende 4 jaar.  

 

Ad 3. 

Een afvaardiging van de GMR heeft meerdere sessies gevolgd betreffende de nieuwe CAO. In 

de maand februari heeft er een informatieavond over de CAO plaatsgevonden. Om vanuit de 

GMR een proactieve rol in te kunnen nemen, heeft een GMR lid zich beschikbaar gesteld om 

mee te denken over de vast te stellen kaders en criteria inzake het te kiezen model. De GMR 

vergaderingen in februari en maart hebben voornamelijk in het teken gestaan van de nieuwe 

CAO. Op 24 maart heeft de GMR instemming verleend voor het overlegmodel. Dit overleg 

heeft de voorkeur van de scholen en de GMR sluit hier graag bij aan.  

 



Ad 4. 

De GMR heeft op 29 mei 2015 instemming verleend voor de beschreven kaders. Dit met een 

kleine aanvulling; de GMR gaat voor het komend jaar akkoord met de vastgestelde opslag-

factor en het feit dat in het komende jaar de onderwerpen combinatieklassen en groeps-

grootte nog niet zijn verwerkt in de bovenschoolse opslagfactor, mits de GMR in het najaar 

2015 met de werkgroep en/of Bart Sonnenberg in gesprek kan gaan over deze twee punten.  

 

Ad 5. 

Deze instemmingsaanvraag is formeel ingetrokken omdat dit onderdeel uitmaakt van het 

Bestuursformatieplan 2015-2016. De opmerkingen welke door de GMR zijn gemaakt, zijn 

meegenomen naar de instemmingsaanvraag voor het bestuursformatieplan (2015-2016). 

 

Ad 6. 

De GMR heeft ook naar deze aanvraag met een kritische blik gekeken en hierop op 2 juni 

2015 instemming verleend. Over een drietal specifieke zaken zijn verhelderings- en 

verdiepingsvragen gesteld. Dit op het gebied van leerlingenaantallen en de afgegeven 

prognoses, de visie ten aanzien van verliesgevendheid en de bovenformatieve pool.  

 


