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Voorwoord
Voor je ligt het jaarverslag van de GMR van SSOE. Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder jaar. De GMR heeft beseft dat de crisisperiode in
het voorjaar van iedereen een grote mentale flexibiliteit heeft gevraagd. Als ouder en voorzitter van de GMR van SSOE wil ik alle leerkrachten,
onderwijsondersteuners, directies en bestuurder bedanken en bovenal een compliment geven voor het feit hoe zij het afgelopen jaar de Coronaproblematieken samen hebben opgepakt. In deze bijzondere tijd, waarin wij als GMR niet meer voltallig bijeen mochten komen, hebben we achter
de schermen wel intensief contact met elkaar en met de organisatie gehad. Als GMR zijn wij in deze processen goed geïnformeerd en meegenomen.
Zoals je hieronder kunt lezen, en ook voorgaande jaren heeft kunnen lezen, zijn we volop bezig om de verbinding te zoeken met de MR-en van de
diverse scholen. Zij zijn immers voor ons de directe achterban als het gaat om het verkrijgen van informatie omtrent het schoolbeleid. Als ouder en
leerkracht kun je ook altijd terecht bij deze MR-en en als het gaat om bovenschools beleid, kun je bij ons terecht met vragen en/of opmerkingen.
De deur staat letterlijk open. Daarom zou het erg fijn zijn als we het team van de GMR compleet kunnen maken met de toevoeging van een ouderlid vanuit de Antoon van Dijkschool. Uiteraard zullen we ook komend schooljaar als GMR onze rol nemen in het meedenken en controleren van de
beleidsafspraken binnen SSOE.
Patrick Adriaanse, voorzitter GMR

De GMR

Samenstelling GMR

Naast de drie MR-en (medezeggenschapsraden) van de Mytylschool, de MBS en de Antoon van Dijkschool bevindt zich op

Voorzitter:

bestuursniveau een GMR. De afkorting GMR staat voor Gemeen-

Patrick Adriaanse

schappelijke 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.
De spelregels zijn vastgelegd in het GMR-reglement, het huishoudelijk reglement van de GMR en het medezeggenschapsstatuut van
SSOE.

Mytylschool (oudergeleding)

Leden (personeelsgeleding):
Jolanda Verhoeven

Mytylschool

Ellen Melis

MBS

Inge de Rooij

A. van Dijkschool

Leden (oudergeleding):
Vacature

A. van Dijkschool

Sita Strikwerda

MBS

Ambtelijk secretaris GMR:
Ingeborg Roy

ambtelijk secretaris (extern)
Patrick Adriaanse, voorzitter GMR SSOE

Zoals je kunt zien, heeft de GMR gedurende het schooljaar 20192020 te kampen gehad met een vacature van een ouderlid namens
de A. van Dijkschool. Op verschillende manieren heeft de GMR
getracht deze vacature te vullen. Het blijft lastig ouders te motiveren
om zitting te nemen in de GMR. Dat is jammer, omdat deelname
aan de GMR een unieke kans is om een kijkje te nemen achter de
schermen. Bovendien is de GMR is een fijn en laagdrempelig team
die nieuwe leden goed meeneemt in de materie. De GMR hoopt dat
deze vacature in het nieuwe schooljaar wordt ingevuld.

JAARVERSLAG GMR SSOE 2019-2020

Vergadercyclus GMR

Preventief spreekuur arboarts

De GMR kent een vergadercyclus bestaande uit:

Het preventief spreekuur biedt de werknemer de mogelijkheid een
afspraak te maken met de arboarts zonder dat er sprake is van een
verzuimperiode. Deze mogelijkheid wordt geboden om zo veel mogelijk uitval voor werk te voorkomen. Ook hiervan
wordt regelmatig gebruik gemaakt.

§

§

een agendaoverleg tussen de bestuurder SSOE, voorzitter en
ambtelijk secretaris van de GMR. In dit overleg wordt de agenda
voor de overlegvergadering voorbereid. Gedurende het schooljaar
2019-2020 is dit verlopen via de mail en indien nodig kan hierover
telefonisch overleg worden gevoerd..
een vooroverleg van de GMR zonder bestuurder, waarin de GMR
de overlegvergadering met de bestuurder 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 overleg met de preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft de GMR geïnformeerd over de onderwerpen waarmee
ze in het schooljaar 2018-2019 te maken heeft
gehad. Aandacht wordt besteed aan het aantal
incidentmeldingen met fysiek geweld op de MBS. Gekeken wordt
welke maatregelen in de preventieve sfeer getroffen kunnen worden.
Tot slot heeft ze een stand van zaken gegeven over de uitvoeringen
van de RI&E.

In het schooljaar 2018-2019 heeft de GMR op de volgende data overleg gevoerd met de bestuurder:
•

02 oktober 2019

•

18 december 2019

•

19 februari 2020

•

15 en 30 april 2020

•

17 juni 2020

GMR in gesprek met arboarts en
preventiemedewerker
Op 4 september 2019 vond de startbijeenkomst van de GMR plaats.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de GMR een gesprek gehad met Rob
Peters en Paul van Strien, arboarts en adviseur bij Arbo Unie en
Monique Gijsbers, preventiemedewerker bij SSOE. De nieuwe wet
die ingegaan is per 1 juli 2017 bevordert het contact tussen de werknemersvertegenwoordiging, de arboarts en de preventiemedewerker.
Gesproken is over de volgende onderwerpen:

Adviesrecht / instemmingsrecht
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. Dit ligt
vast in de WMS, Wet Medezeggenschap op Scholen. De GMR- leden
stemmen 'zonder last of ruggespraak', maar kunnen in voorkomende
gevallen wel besluiten hun achterban te raadplegen.
Het bestuur van SSOE heeft in het schooljaar 2019-2020 een aantal
voorgenomen besluiten voorgelegd aan de GMR. Hieronder treft u een
overzicht aan van onderwerpen waarmee de GMR heeft ingestemd en
waarover de GMR heeft geadviseerd.

Externe vertrouwenspersonen SSOE
SSOE heeft twee externe vertrouwenspersonen, te weten Joop
Homminga en Marjolein Weijmans. De gegevens zijn op de website
van SSOE te vinden. Het is belangrijk dat alle medewerkers in de
organisatie op de hoogte zijn en toegang hebben tot de contactgegevens van deze externe personen. De arboarts heeft met regelmaat
medewerkers doorverwezen.
Duurzame inzetbaarheid
Volgens de cao heeft iedere werknemer jaarlijks het recht om 40 uur
van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. De GMR
heeft geconcludeerd dat duurzame inzetbaarheid vrij onbekend was
binnen SSOE en ook niet duidelijk was hoe hiermee precies kan
worden omgegaan. De bestuurder heeft de teamleiders hierover
geïnformeerd, zodat de kaders en de visie hieromtrent helder zijn.
Duurzame inzetbaarheid is als gesprekspunt nadrukkelijk opgenomen in de jaarlijkse gesprekken die alle medewerkers hebben in het
kader van hun jaartaak en gesprekkencyclus.

INSTEMMING
• notitie Carrièreperspectief
• continuering Flankerend beleid
• bestuursformatieplan 2020-2021
ADVIES
• bestuursbegroting SSOE 2020 en de meerjarenbegroting 20212023;
• vakantierooster 2020-2021
WAT ER NOG MEER BESPROKEN IS
Naast de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen heeft de
GMR met de bestuurder ook tal van andere onderwerpen besproken.
Op de volgende bladzijde staan de belangrijkste onderwerpen op een
rij:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advies- en actiepunten vanuit accountantsverslag 2018
Financiële managementrapportage eerste half jaar 2019
Leerlingengroei in verhouding tot fte
Cao-ontwikkelingen en staken voor beter onderwijs
Medezeggenschapstatuut en reglementen MR
Professioneel statuut
Ontwikkelingen Numicon
Jaarverslag SSOE 2019, inclusief jaarrekening
Ontwikkelingen functies OOP
Protocol opstart speciaal basisonderwijs / speciaal onderwijs
Evaluatie GMR en overleg met bestuurder
Een vast agendapunt is: “stand van zaken scholen”. Tijdens dit
punt wordt informatie uitgewisseld over de drie afzonderlijke
scholen MBS, Mytylschool en A. van Dijkschool.

GMR in verbinding met RvT, DB, MR
Op 23 oktober 2019 heeft de jaarlijkse themavergadering plaatsgevonden. Ditmaal is gekozen voor een bredere opzet, dat wil zeggen
dat alle geledingen van SSOE vertegenwoordigd waren. Deze bijeenkomst is een vervolg op de themabijeenkomst van de GMR en MR in
2018, waarbij de onderlinge verhouding en verbinding centraal stond.
Nu is gekeken wat we verder voor elkaar kunnen betekenen. Met
elkaar is gebrainstormd over de vraag: “Hoe wordt SSOE een toekomstbestendige school met een onderwijsaanbod die aansluit op de
vraag van de kinderen?”
De bestuurder heeft een presentatie gegeven over de kwaliteitscyclus
binnen SSOE en laten zien hoe kwaliteit binnen SSOE gemonitord
gaat worden. Deze tool is nog in ontwikkeling en is toegespitst op de
vijf domeinen vanuit het Inspectiekader, nl. het onderwijsproces, de
onderwijsresultaten, het schoolklimaat, kwaliteit, zorg en ambities en
financieel beheer.
Conform de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
heeft de GMR tweemaal per jaar overleg met de toezichthouders.
Op 8 april 2019 heeft de GMR overleg gehad met een delegatie van
de Raad van Toezicht. Tijdens dit overleg is gesproken over de situatie rondom de coronacrisis. Ervaringen van ouders en medewerkers
zijn gedeeld. Verder is gesproken over de rolopvatting van de Raad
van Toezicht naar aanleiding van een zelfevaluatie en toelichting is
gegeven op de aanpassing van de bezoldiging van de leden van de
Raad van Toezicht.

Inspectiebezoek
In december 2019 heeft de Inspectie de drie scholen van SSOE bezocht en vragen gesteld over de hierboven genoemde domeinen
vanuit het Inspectiekader. Ook een delegatie van de GMR heeft een
prettig gesprek gehad met twee leden van de Inspectie. Vragen zijn
gesteld over o.a. communicatie en opbrengsten van SSOE in relatie
tot het koersplan en de inzet van financiën. Alle scholen hebben op
alle onderzochte onderdelen een voldoende gescoord.

Contact met de achterban
GMR BULLETIN
Na ieder overleg met de bestuurder brengt de GMR een bulletin uit
waarin een aantal besproken onderwerpen nader worden 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 de ambtelijk secretaris van de
GMR.
INTRANET
De GMR is te vinden op intranet. Onder het kopje ‘medezeggenschap’ staat niet alleen algemene informatie over de GMR en de MR,
maar hierop staan ook de agenda en het jaarverslag van de GMR
gepubliceerd.
E-MAIL
De GMR heeft gedurende het schooljaar 2019-2020 een eigen emailadres 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.
FACILITERING GMR-LEDEN
De leden van de P-GMR worden door SSOE gefaciliteerd door
het beschikbaar stellen van 90 uur per schooljaar om hun werkzaamheden voor de GMR te kunnen uitvoeren. Daarnaast mogen
deze leden per 2 schooljaren 3 dagen scholing volgen.
Voor alle leden wordt een iPad ter beschikking gesteld, zolang je
GMR-lid bent. Stukken worden dan niet meer per post gestuurd.
De leden van de O-GMR kunnen aanspraak maken op een reiskosten-/ vrijwilligersvergoeding van 300 euro per jaar.
SSOE heeft aan de GMR een (externe) ambtelijk secretaris ter
beschikking gesteld.
Gedurende het schooljaar 2019-2020 heeft de GMR een MRPartnerschap gehad met het CNV Onderwijs. Bij deze vorm van
dienstverlening krijgt de GMR een vast contactpersoon toegewezen aan wie vragen kunnen worden voorgelegd.

Alle kosten van de GMR zijn op bestuursniveau verantwoord.

