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GMR JAARVERSLAG 2014-2015 

 

Voorwoord 

Voor jullie ligt het jaarverslag 2014-2015 van 

de GMR van SSOE. Net als voorgaande jaren 

kun je hierin lezen waarmee de GMR dit 

schooljaar bezig is geweest.  

 

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend 

Onderwijs van kracht. De GMR is druk 

doende geweest met de bestuurlijke 

afsplitsing van de Taalbrug en de 

voorgenomen fusie met de Antoon van 

Dijkschool in Helmond. Alle cluster 3 

scholen krijgen te maken met de combinatie 

van de gevolgen Passend Onderwijs en 

krimp van het aantal leerlingen. SSOE heeft 

er belang bij om niet te concurreren, maar 

door bestuurlijke samenvoeging een stevige 

inbreng te kunnen leveren in de samen-

werkingsverbanden en te streven naar 

meerjarige financiële afspraken met de 

samenwerkingsverbanden. 

Met betrekking tot De Taalbrug verloopt 

vanaf 1 augustus 2014 de bekostiging voor 

de instelling via één brinnummer en is de 

werkwijze op De Taalbrug in twee sectoren, 

De Taalbrug SO en De Taalbrug VSO, 

geformaliseerd. De oorspronkelijke 

schoolsoorten en schoolnamen zijn 

vervallen en alle leerlingen zijn ingeschreven 

op het vastgestelde brinnummer. Deze 

nieuwe structuur betreft een tijdelijke 

structuur voor één schooljaar.  

Eind 2014 is ook de medezeggenschap 

hierop aangepast. In de MR Taalbrug worden 

de overstijgende Taalbrugzaken besproken 

die betrekking hebben op zowel SO als VSO 

en houdt de GMR de bevoegdheid m.b.t. 

vraagstukken die cluster 2 én cluster 3 

aangaan. Dit heeft ook consequenties gehad 

voor de samenstelling van de GMR. Vanuit 

zowel SO als VSO hebben één ouder en één 

medewerker zitting genomen in de GMR.  

 

Bij deze wordt iedereen bedankt voor de 

getoonde inzet gedurende dit schooljaar. 

 

Leontien van Leuken 

Voorzitter GMR SSOE 

 

 

Jaarverslag GMR schooljaar 2014-2015 

Onder de Stichting Speciaal Onderwijs 

Eindhoven (SSOE) vallen de scholen:  

 

Cluster 2: 

1. De Taalbrug  

    - VSO 

    - SO 

 

Cluster 3: 

2. Mgr. Bekkersschool en  

3. Mytylschool  

 

Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van 

de GMR van SSOE.  

 

De GMR 

De afkorting GMR staat voor 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad. 

De GMR is een beleidsorgaan dat zich 

bezighoudt met zaken die "bovenschools" 

geregeld zijn of die van belang zijn voor alle 

scholen of een meerderheid hiervan, zoals 

vastgelegd in het GMR-reglement. 

Over een aantal onderwerpen mag het bestuur 

alleen een besluit nemen als zij een advies aan 

de GMR heeft gevraagd. Instemming van de 

GMR is nodig voor een aantal andere 

onderwerpen. In de GMR van SSOE wordt elke 

school (elk brinnummer) vertegenwoordigd door 

één lid uit de oudergeleding en één lid uit de 

personeelsgeleding. De leden stemmen 'zonder 

last of ruggespraak', maar kunnen in 

voorkomende gevallen wel besluiten hun 

achterban te raadplegen.  
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Samenstelling GMR 

De GMR is in het schooljaar 2014-2015 als volgt 

samengesteld: 

 

Voorzitter 

Mw. L.  van Leuken Taalbrug SO (De Horst) 

 

Leden (personeelsgeleding): 

Mw. M. Smeulders  Taalbrug VSO (Ekkersbeek) 

Mw. M. de Laat  Mgr. Bekkersschool 

Dhr. J. Vooren  De Beemden (tot 01-11) 

Dhr. J.  Dolders  Mytylschool  

 

Leden (oudergeleding): 

Mw. B. Olislaegers Taalbrug SO (De Horst) 

Mw. H. Meskers Taalbrug VSO (Ekkersbeek) 

Mw. N. v. Gerwen Mgr. Bekkersschool  

 

Aansluitend op de vergadering van de GMR op 

30 juni 2015 hebben N. van Gerwen en  

B. Olislaegers afscheid genomen van de GMR.  

 

Ambtelijk secretaris 

De GMR wordt ondersteund door een externe 

ambtelijk secretaris, mevrouw I. Roy.   

 
Vergaderdata 

 

De GMR kent een vergadercyclus bestaande uit: 

 
 een agendaoverleg tussen de bestuurder 

SSOE, voorzitter en ambtelijk secretaris van 

de GMR. In dit overleg wordt de agenda 

voor de overlegvergadering voorbereid. 

 een vooroverleg van de GMR, waarin de 

GMR de overlegvergadering voorbereidt.  

 de overlegvergadering. In de 

overlegvergadering ontmoeten de GMR en 

de bestuurder elkaar formeel. De bestuurder 

informeert de GMR, en beide partijen 

bespreken diverse onderwerpen.       

In het schooljaar 2014-2015 heeft de GMR op 

de volgende data overleg gevoerd met de 

bestuurder: 

 

 03 september 2014 

 15 oktober 2014 

 07 januari 2015 

 11 februari 2015 

 22 april 2015 

 30 juni 2015 

 

Adviesrecht/ instemmingsrecht 

Het bestuur van SSOE heeft in het schooljaar 

2014-2015 een aantal voorgenomen besluiten 

voorgelegd aan de GMR. Op sommige punten 

heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere 

punten is zij instemmingsbevoegd. Hieronder 

treft u een overzicht aan van onderwerpen 

waarmee de GMR heeft ingestemd en waarover 

de GMR heeft geadviseerd.  

 

Instemmingsrecht 

Instemming is door de GMR verleend ten 

aanzien van: 

 flankerend beleid (15-09) 

 aanpassing medezeggenschap Taalbrug   
(15-10) 

 reglement MR Taalbrug (15-10) 

 geactualiseerde functies ICT (07-01) 

 fusiebesluit SSOE – A. van Dijkschool en de 
fusie-effectrapportage (07-01) 

 bestuursformatieplan cluster 3 2015-2016    
(22-04) 

 

Adviesrecht 

De GMR heeft ten aanzien van de volgende 

onderwerpen een positief advies uitgebracht: 

 bestuursbegroting SSOE 2015-2016 (07-01) 

 vakantieregeling 2015-2016 (11-02) 

 

Wat werd er nog meer besproken? 

Naast de advies- en instemmingsplichtige 

onderwerpen heeft de GMR met de bestuurder 

ook tal van andere onderwerpen besproken.  

De belangrijkste onderwerpen op een rij: 

 jaarplan SSOE 2014-2015 

 intentieverklaring SSOE – A. van Dijkschool 

 ziekteverzuim SSOE 

 samenwerking arbeidstoeleiding SSOE – 

praktijkschool 

 verslag bestuursgesprek Inspectie d.d.         

8 oktober 2014 
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 nevenvestiging SO Taalbrug in Helmond 

 ontwikkelingen Flankerend Beleid 

 bestuursformatieplan Vitus Zuid 

 wijziging schooltijden 

 gesprekscyclusinstrument 

 intern communicatieplan vanuit 

Bestuursbureau 

 jaarrekening SSOE 2014 

 aangepaste begroting SSOE 2015-2016 

 aangepast functieboek SSOE 

 borging expertise SSOE 

 

Nieuwe bestuurder SSOE 

Mevrouw A. Smolders, bestuurder SSOE, is in 

december 2014 met pensioen gegaan. De GMR 

heeft op 10 december 2014 afscheid van haar 

genomen. De heer H. de Vries heeft haar per  

1 januari 2015 opgevolgd . Vanaf 1 april 2014 

was hij benoemd als lid College van Bestuur. Hij 

is als tweede bestuurder nauw betrokken 

geweest bij de inrichting van de nieuwe instelling 

cluster 2. De voorzitter van de GMR heeft zitting 

gehad in de benoemingsadviescommissie. Op 

deze wijze is de GMR betrokken geweest bij de 

aanstelling van de nieuwe bestuurder.  

 

 

 
 

 

Klankbordgroep Vitus Zuid 

In het schooljaar 2014-2015 is er een 

Klankbordgroep in het leven geroepen die de 

medezeggenschap naar de nieuwe instelling 

Vitus Zuid toe voorbereid. De Klankbordgroep 

bestaat uit een delegatie van de MR Taalbrug en 

een delegatie van de MR Mgr. Hanssenschool.  

De bijeenkomsten werden geleid door de 

projectleider van de bestuurlijke inrichting “Op 

weg naar Zuid”. De heer J. de Vos heeft het 

proces in het vormgeven van de 

medezeggenschap vanuit het Steunpunt MZ 

Passend Onderwijs ondersteund.  

De Klankbordgroep heeft geen formele status 

gehad, maar enkel advies uitgebracht over het 

conceptreglement van de instelling Vitus Zuid, 

het conceptdeelraadreglement van elk van de 

drie sectoren en het concept-

medezeggenschapsstatuut van de gehele 

instelling. Het is aan de nieuwe MR van Vitus 

Zuid om wel of niet in te stemmen met deze 

documenten.  

 

Nieuwe cao primair onderwijs 

In het schooljaar 2014-2015 is er een nieuwe 

cao primair onderwijs uitgekomen waarin twee 

grote wijzigingen van toepassing zijn, 

betreffende de 40-urige werkweek en het 

persoonlijk ontwikkelbudget van leerkrachten. 

De GMR heeft zich hierover goed laten 

informeren door een adviseur van de CNVO. 

Ook zijn hierover voorlichtingsbijeenkomsten 

georganiseerd voor de medewerkers.  

 

Externe en interne contacten 

De heer E. Oosterom, staffunctionaris financiën/ 

controller van SSOE, heeft aan diverse 

overlegvergaderingen deelgenomen en 

bepaalde onderwerpen, zoals de jaarrekening 

en de bestuursbegroting, toegelicht.  

 

De GMR heeft gedurende het schooljaar een 

MR Partnerschap gehad met het CNV 

Onderwijs. Bij deze vorm van dienstverlening 

krijgt de GMR een vast contactpersoon aan wie 

vragen kunnen worden voorgelegd. 

 

Contact met de Raad van Toezicht 

Eens per jaar heeft de GMR een overleg met de 

Raad van Toezicht in de vorm van een 

themabijeenkomst. Op 19 november 2014 heeft 

de GMR met de Raad van Toezicht gesproken 

over de oprichting van de instelling Vitus Zuid, 

de voorgenomen fusie tussen SSOE en de 

Antoon van Dijkschool en de vraag wat cluster 2 

en cluster 3 nog verbindt na deze splitsing.  
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Contact met de achterban 

 

GMR Bulletin 

De leden van de GMR hebben besloten om na 

ieder overleg met de bestuurder een bulletin uit 

te brengen. In dit bulletin wordt een aantal 

besproken onderwerpen nader toegelicht. Het 

bulletin wordt op intranet geplaatst. 

 

Agenda en notulen van de GMR  

In het huishoudelijk reglement van de GMR is 

vastgelegd dat de agenda van de GMR wordt 

gepubliceerd op intranet en ter inzage ligt op 

een algemeen toegankelijke plaats op de 

school. Op deze manier kunnen 

belangstellenden alle onderwerpen zien die in 

de vergadering aan bod komen. 

Geïnteresseerden kunnen de notulen inzien.  

Zij dienen hiervoor een verzoek in bij het 

secretariaat van de GMR. 

 

E-mail 

De GMR heeft gedurende het schooljaar 2014-

2015 een eigen e-mailadres in gebruik gehad: 

gmr@ssoe.nl. Op deze wijze is het voor de 

achterban duidelijk waar zij terecht kan met 

signalen, vragen en/of opmerkingen die 

betrekking hebben op het werk van de GMR.  

 

Scholing GMR – MR 

Gedurende het schooljaar 2014-2015 heeft de 

GMR geen gebruik gemaakt van scholing.  

 

Teambuilding 

Om het nieuwe zittingsjaar op een gepaste 

manier te openen en om afscheid te nemen van 

aftredende leden, heeft in september 2014 het 

jaarlijkse etentje van de GMR met enkele 

medewerkers van het stafbureau SSOE 

plaatsgevonden.  

 

Facilitering GMR-leden 

De leden van de P-GMR worden door SSOE 

gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van 60 

uur per schooljaar om hun werkzaamheden voor 

de GMR te kunnen uitvoeren. Daarnaast mogen 

deze leden per 2 schooljaren 3 dagen scholing 

volgen. Ook wordt een iPad ter beschikking 

gesteld, zolang je GMR-lid bent. Stukken 

worden dan niet meer per post opgestuurd.  

Drie leden van de GMR maken van deze 

faciliteit gebruik.  

De GMR-leden vanuit de oudergeleding 

ontvingen een reiskosten-/ vrijwilligers-

vergoeding. 

 

SSOE heeft aan de GMR een (externe) 

ambtelijk secretaris ter beschikking gesteld. 

 

Jaarrekening 2014 - 2015 

De onderstaande kosten zijn voor de GMR 

aangegeven en als zodanig herkenbaar in de 

jaarrekening verwerkt: 

 

Vergaderkosten   €  155,30 

Teambuilding   €  605,35   

Vergoeding (O)-GMR  €  600,00 

Representatie/afscheid  €  132,43 

Ondersteuning CNV   €  865,00 

 

De loonkosten van de ambtelijk secretaris van 

de GMR zijn op bestuursniveau verantwoord.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

september 2015 
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