Jaarverslag GMR
2017
2017-2018

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag schooljaar 2017-2018 van de GMR Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe.
Tot 2017 werd een jaarverslag gemaakt over een kalenderjaar. In de vergadering d.d. 05-02-2018 is de GMR akkoord
gegaan om reeds tijdens dit schooljaar over te gaan naar jaarverslagen per schooljaar. In dit jaarverslag is daarom
opgenomen het jaarverslag 2017, aangevuld met het jaarverslag tweede helft schooljaar 2017-2018.
In dit schooljaar heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden in de bezetting van de GMR.
In januari van dit jaar, heeft de voorzitter Elly Vergunst haar voorzitterschap en GMR-lidmaatschap neergelegd. In
diezelfde maand heeft Mirella Brienissen, ook haar lidmaatschap beëindigd.
In februari van dit jaar heeft Anton van Eck te kennen gegeven dat hij zijn lidmaatschap binnen de GMR wilde
beëindigen. Op 22 juni is tijdens een informeel etentje afscheid genomen van de vertrekkende GMR-leden.
In de vergadering d.d. 15 januari 2018 heeft Ageeth Krol de taak van voorzitter op zich genomen.
Door de ontstane vacatures binnen de GMR werd benadrukt, dat het belangrijk is de kennis binnen de GMR te vergroten
en te dragen door alle GMR-leden. Om aan deze behoefte ook invulling te geven,is besloten tot het aangaan van een
GMR-partnerlidmaatschap bij het CNV. Op 4 april jongsteleden hebben alle GMR-leden en de algemeen directeur, in
het bijzijn van een aantal MR-leden uit Meteren en Opheusden een basistraining gevolgd. Deze training werd verzorgd
door het CNV.
Het was een bewogen jaar, waarin we als GMR onderling naar elkaar zijn toegegroeid. Met als één van de
hoogtepunten, dat er eindelijk overeenstemming werd bereikt door directie en GMR over de regeling taakbeleid. Een
lang traject voor directie en GMR kon hiermee eindelijk worden afgerond.

Samenstelling GMR
Naam
Elly Vergunst
Gestopt d.d.11-01-2018
VACATURE
per 11-01-18
Mirella Brienissen
Gestopt d.d. 11-01-2018
Carolien Kruijning
Begonnen april 2018
Margriet van Vreeswijk

School
School met de Bijbel
Randwijk

Geleding
Personeelsgeleding

Einde termijn
Augustus 2021

School met de Bijbel
Randwijk

Oudergeleding

Hervormde school
Opheusden

Personeelsgeleding

Augustus 2021

Anton van Eck
Gestopt d.d. februari 2018
VACATURE
per 02-2018
Erika Geluk

Hervormde school
Opheusden

Oudergeleding

Augustus 2018

De Wegwijzer
Kesteren

Personeelsgeleding

Augustus 2020

Augustus 2021
Penningmeester

Dirk van Bragt

De Wegwijzer
Kesteren

Oudergeleding

Augustus 2020

Jolanda Smit

Eben Haëzerschool
Lienden

Personeelsgeleding

Augustus 2020

Secretaris
Oudergeleding

Augustus 2021

Personeelsgeleding

Augustus 2020

Voorzitter
Oudergeleding

Augustus 2019

Miranda van Vugt

Eben Haëzerschool
Lienden

Ageeth Krol

De Schakel
Meteren

Iwan Eikelenboom

De Schakel
Meteren

Bijeenkomsten GMR
11 september 2017
13 november 2017
15 januari 2018
5 februari 2018
14 februari 2018
4 april 2018
9 april 2018
18 juni 2018
22 juni 2018

Vergadering GMR
Vergadering GMR
Vergadering GMR
Vergadering GMR
Bijeenkomst directie, bestuur en GMR
Basistraining GMR door CNV
Vergadering GMR
Vergadering GMR
Informeel Etentje GMR: afscheid, afsluiting

Lienden
Randwijk
Meteren
Meteren
Kesteren
Opheusden
Lienden
Opheusden
Buren

Jaarverslag 2017 door Elly vergunst (voorzitter GMR tot januari 2018)
In het jaar 2017 hebben we 6 vergaderingen gehad. Daarin hebben we de volgende punten besproken:
- Regeling Vervangingsbeleid
- Aanpassing van de sollicitatieprocedure
- Aanpassing
- IPB-SSBB (integraal personeelsbeleid)
- ARBO-wetswijzigingen en ARBO-beleidsplan
- Benoemingsbeleid
- Privacy-wetgeving
- Verslagen bestuur SSBB
- Nieuwe CAO-primair onderwijs, het taakbeleid - Financieel managementrapportage SSBB 2016
en Cupella
- Nieuwsbrief Berseba-Midden
- Implementatie en investeringsplan ICT
- GMR-lidmaatschap van een vakbond
- Regeling vervangingsbeleid
- Overleg met het Toezichthoudend Bestuur en
- Protocol Informatievoorziening gescheiden
GMR
ouders
- Relatie GMR-directie

Jaarverslag tweede helft schooljaar 2017-2018 door Ageeth Krol (voorzitter GMR sinds januari 2018)
Onderwerp

Datum

Status

Toelichting

Beoordeling algemeen directeur

15-01-2018

Besluitvorming

Rol van de GMR in ontstane
situatie
Rol van de GMR toekomstgericht

15-01-2018

Bezinnen

Gesprek GMR-algemeen directeur

05-02-2018

Bezinnen

Gezamenlijke document met beoordelingen GMRleden gaat naar algemeen directeur en voorzitter
bestuur
Als GMR hebben we teveel geleund op de voorzitter
Er zal moeten worden gewerkt aan gezamenlijkheid.
We willen als GMR ook in gesprek met de algemeen
directeur.
We gaan op zoek naar de gezamenlijke visie/missie
en rol van de GMR.
Welke verantwoordelijkheden dragen wij hierin als
GMR-leden onderling?
Er heeft een open en constructief gesprek
plaatsgevonden tussen de GMR en algemeen

Besluitvorming

Taakbeleid

05-02-2018

Informerend

18-06-2018

Instemming

Taakbeleid + Cupella

09-04-2018
18-06-2018

Brainstormen
Advies

Lidmaatschap RMU/CNV

05-02-2018

Besluitvorming

Jaarverslag GMR 2017
Jaarverslag GMR 2017-2018
Begroting SSBB 2018

05-02-2018
18-06-2018
05-02-2018

Instemming
Instemming
Instemming

Werkdrukakkoord PO

09-04-2018

Advies

Privacywetgeving AVG

09-04-2018

Advies

Sollicitatieprocedure SSBB

18-06-2018
09-04-2018

Informerend
Advies

Procedure Verkiezingen GMR

09-04-2018

Informerend

Zittingstermijn GMR

09-04-2018

Besluitvorming

Vergaderdata 2018-2019

09-04-2018
18-06-2018

Instemming

directeur, op zoek naar de gezamenlijke visie/missie
en rol van de GMR binnen SSBB
De GMR gaat zich laten ondersteunen door CNV
met scholing en begeleiding. Op deze manier kan de
GMR verder professionaliseren
De voorzitter en algemeen directeur stemmen
voorafgaand aan de vergadering de agenda af en
spreken deze door.
Om onderling overleg te verbeteren en te stimuleren,
zal de algemeen directeur steeds het eerste deel van
de GMR-vergaderingen bijwonen.
Directie gaat niet akkoord met voorgedragen
veranderingen van GMR
Na aanpassing opslagfactor kunnen directie en
GMR beide instemmen met de regeling taakbeleid.
Deze wordt ondertekend.
Er zijn verschillen tussen uitwerking uren in
taakbeleid. Door Cupella krijgen we heel mooi
inzichtelijk waar deze verschillen tussen de scholen
onderling zijn.
De verschillen zijn in kaart gebracht. De directie krijgt
het advies om deze verschillen voor zichzelf te
bekijken en als directie te bespreken hoe dit wellicht
meer
gelijk
kan
worden
getrokken.
Bijv. voor GMR-uren krijgen de GMR-leden
verschillende uren toebedeeld in hun jaartaakbrief,
terwijl ze hetzelfde werk doen.
Partnerlidmaatschap CNV voor GMR
Advies plaatselijk Medezeggenschapsraden ook
aan te sluiten bij RMU, CNV, Ouders van Waarde
Ingestemd
Ingestemd
Ingestemd
Weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor liggen
boven de norm. Aandachtspunt.
Advies van de GMR is om voor het komende
schooljaar in te stemmen met plannen op
schoolniveau (taak plaatselijke MR). Daarnaast
ruimte houden om bovenschoolse verlichting te
geven.
GMR geeft advies aan de directie om te beoordelen
of er een gegevensfunctionaris bovenschools kan
worden aangesteld.
Toelichting stand van zaken functionaris
Advies van de GMR aan de directie is om vacatures
en advertenties binnen SSBB te verspreiden onder
alle personeelsleden binnen de vereniging.
Medezeggenschapsreglement geeft helderheid over
de wijze van vervullen tussentijdse vacatures GMR
Indien binnen een maand geen zicht is op vervuling
van de vacature(s), stuurt de voorzitter van de GMR
een brief/mail naar de plaatselijke MR om hen te
wijzen op verantwoordelijkheden en te volgen
procedure.
De GMR verhoogt de zittingstermijn van GMR-leden
van 3 naar 4 jaar, zodat deze is gelijkgetrokken met
de zittingstermijn plaatselijke MR.
Definitief gesteld d.d. 12-07-2018

Proces bewaking
continuïteit

kwaliteit

en

Geldermalsen, 12 juli 2018.
Ageeth Krol van Diepen
Voorzitter GMR

18-06-2018

Informerend

De voorzitter algemeen bestuur SSBB heeft inzage
gegeven welk traject zij als algemeen bestuur hierin
doorlopen.

