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Samen bouwen Jaarverslag GMR 2020-2021

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag schooljaar 2020-2021 van de GMR Stichting Scholen met 

de Bijbel in de Betuwe. De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeengekomen om te 

vergaderen, drie keer daarvan was dit via teams en twee keer is er live vergaderd. 

We zijn ook één keer bij elkaar geweest met directies en bestuur rond het thema 

“toekomstgericht onderwijs”. De vergaderingen vonden plaats op verschillende locaties 

binnen SSBB. De vergaderingen hebben steeds een vaste opbouw. Het eerste deel van 

de avond vergaderen we als GMR gezamenlijk met onze algemeen directeur Riny van 

der Mark. Door overleg, afstemming  en vergaderen met de directie een structurele 

plek te hebben gegeven, kunnen we als GMR slagvaardiger handelen. 

Dan volgt de pauze. Na de pauze vergadert de GMR zelfstandig verder. Op dat moment 

wordt eventuele instemming gegeven, worden besluiten genomen en adviezen 

geformuleerd e.d. Na de vergadering vindt er terugkoppeling en overleg plaats  tussen 

de voorzitter en algemeen directeur. 

In het afgelopen jaar hebben we nagedacht over nieuwe loonschalen, het reglement 

en statuut van de GMR, een aanpassing in het reglement van het TB, de begroting, 

toekomstgericht onderwijs, AVG, en de jaarrekening. Terugkomend punt op de agenda was 

het strategisch personeelsbeleidsplan, zodat we daarbij betrokken waren vanaf het begin.

Tijdens dit schooljaar mochten we Maaike van Brenk, oudergeleding Kesteren en 

Sandra Verhaar personeelsgeleding Meteren (ter vervanging van Ageeth) verwelkomen 

als nieuwe leden van de GMR.

Helaas is Ageeth al langere tijd uit de running en missen wij nog steeds onze voorzitter. 

Erika Geluk, personeelsgeleding Kesteren, heeft haar vervangen op een enthousiaste 

manier. 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van Miranda van Vugt, 

oudergeleding Lienden, en Margriet van Vreeswijk, personeelsgeleding Opheusden. 

Miranda en Margriet hebben zich heel wat jaren ingezet voor de GMR en hebben veel 

betrokkenheid laten zien binnen de GMR. We zijn hen dankbaar voor alles wat zij voor 

ons hebben betekend! 

Lienden, 2 juli 2021.

Jolanda Smit

secretaris GMR
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Samenstelling GMR

Naam

Alies Willemsen

Geleding

Personeelsgeleding

Einde termijn

Oktober 2023

Naam

Margriet van Vreeswijk
2e interim-voorzitter

Geleding

Personeelsgeleding

Einde termijn

Augustus 2021

Naam

Gerda van Dorland

Geleding

Oudergeleding

Einde termijn

Augustus 2023

Naam

Erika Geluk
1e interim-voorzitter 

Geleding

Personeelsgeleding

Einde termijn

Augustus 2022

Naam

Maaike van Brenk

Geleding

Oudergeleding

Einde termijn

Augustus 2024

Naam

Jolanda Smit
Secretaris

Geleding

Personeelsgeleding

Einde termijn

Augustus 2023

Naam

Miranda van Vugt

Geleding

Oudergeleding

Einde termijn

Augustus 2021

Naam

Ageeth Krol / Sandra Verhaar
Voorzitter

Geleding

Personeelsgeleding

Einde termijn

Augustus 2021

Naam

Guido van Veldhoven

Geleding

Oudergeleding

Einde termijn

Augustus 2023

Hervormde school 

Opheusden

School met de Bijbel 

Randwijk

 De Wegwijzer  

Kesteren

Eben Haëzerschool Lienden De Schakel  

Meteren 

VACATURE 
per 17-03-2020

School
School met de Bijbel
Randwijk

Geleding
Oudergeleding  

Einde termijn
Augustus 2022
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Bijeenkomsten GMR

5 oktober 2020
Vergadering GMR

Kesteren

1 december 2020
Vergadering GMR

Via teams

17 mei 2021
Vergadering GMR

Via teams

6 juli 2021
Vergadering GMR en 

afscheid Miranda en Margriet

Opheusden

oktober november december januari februari maart april mei juni juli

27 januari 2021
Avond bestuur, directie en GMR

Thema: toekomstgericht onderwijs

Kesteren

30 maart 2021
Vergadering GMR

Via teams
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Jaarverslag schooljaar 2020-2021 DEEL 1

Onderwerp Datum Status Toelichting

GMR statuut 10/5/2020
Besluit: na  

wijzigingen akkoord.

Paragraaf 1: bestuur:

De MR-vergadering kan voor of na de GMR-vergadering zijn.

Artikel 12:

De verspreiding van het jaarverslag moet zijn voor het einde van het schooljaar.

GMR reglement 10/5/2020 Instemming Na een aantal wijzigingen stemmen we in met dit reglement.

Handboek AVG 10/5/2020
Besluit: na  

wijzigingen akkoord.

De MR maakt zelf het reglement af (namen invullen) en bespreekt het.

Zittingstermijn:

Dit moet gewijzigd worden van 2 naar 3 termijnen in zowel het MR al het GMR reglement. Dit 

om ervoor te zorgen dat men tijd heeft om kennis op te doen en het dan ook niet snel weer te 

moeten missen.

Loonschalen 12/1/2020 instemming
Het gaat vooral om de loonschalen L11 en L12.

Na antwoord op onze vragen stemmen we in. 

Begroting 12/1/2020
Toelichting De GMR ontvangt de toelichting op de begroting van SSBB van de algemeen directeur.

Instemming De GMR stemt in. Ook bespreken we het benchmarkrapport en de kengetallen.

Toekomstgericht onderwijs 1/27/2021 brainstormend
Een avond samen met bestuur, directies en GMR n.a.v. het thema toekomstgericht onderwijs 

onder begeleiding van Rudy Zaaijer.
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DEEL 2

 

Onderwerp Datum Status Toelichting

Toekomstgericht onderwijs 3/30/2021 Besluit

Er wordt een projectgroep gevormd.

3 vragen:

-  Hoe kunnen we nog meer tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte v/d leerlingen?

-  Hoe zit het met de verhouding kennis-vaardigheden?

-  Hoe verlagen we de werkdruk? 

Het tijdspad is 3 jaar  (om antwoord te vinden op de vragen). De teams gaan zelf over de invul-

ling van dit concept.

Sandra neemt zitting in de kopgroep namens de GMR.

AVG 3/30/2021 Instemming 
We bespreken het jaarverslag en het nieuwe AVG plan. We stemmen in met dit plan.

Ook stemmen we in met het overstappen naar Robidus.

Wijziging in het reglement van het TB 5/17/2021 Instemming 

Het regelement is gewijzigd op een aantal punten, omdat het soms in strijd was met de statu-

ten.

Het stuk is veel duidelijker nu, we kunnen ermee instemmen.

Jaarrekening en dashboard 2020 5/17/2021 Informerend De algemeen directeur geeft een toelichting op het dashboard van de jaarrekening.

Jaarverslag SSBB 5/17/2020 Informerend We bespreken het jaarverslag van de SSBB.

SPB Informerend
We worden elke vergadering op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de kopgroep. 

Hierdoor is de GMR betrokken bij het proces.

Jaarverslag schooljaar 2020-2021 
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DEEL 3

Onderwerp Datum Status Toelichting

SPB 7/6/2021 Instemming Na aanpassingen stemmen we in met dit plan.

Vergaderrooster 2020-2021 D.V. 7/6/2021 Besluit

Vergaderdata:

Dinsdag 5 oktober 2021

Maandag 29 november 2021

26 januari 2022 (bijeenkomst directie, bestuur, GMR)

Dinsdag 29 maart 2022

Maandag 16 mei 2022

Dinsdag 28 juni 2022

Jaarverslag schooljaar 2020-2021 




