
 

 

 

Naast de drie MR-en (medezeggenschapsraden) van de Mytyl-
school, de MBS en de Antoon van Dijkschool bevindt zich op  
bestuursniveau een GMR. De afkorting GMR staat voor Gemeen-
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 huis-
houdelijk reglement van de GMR en het medezeggenschapsstatuut 
van SSOE.  
 
 

Voorzitter: 
Patrick Adriaanse   Mytylschool (oudergeleding) 

Leden (personeelsgeleding): 
Jolanda Verhoeven Mytylschool 
Ellen Melis  MBS 
Inge de Rooij  A. van Dijkschool 

Leden (oudergeleding): 
Wahiba Ahmrioui  A. van Dijkschool 
Sita Strikwerda  MBS 
 
Ambtelijk secretaris GMR: 
Ingeborg Roy  ambtelijk secretaris (extern) 

Zoals je op de foto links kunt zien, is de GMR weer compleet. De 
herhaalde oproepen hebben zijn vruchten afgeworpen en de lang-
durig openstaande vacature voor een ouderlid op de A. van Dijk-
school is ingevuld door Wahiba Ahmrioui. De samenstelling ziet er 
gedurende het schooljaar 2020 – 2021 als volgt uit: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JAARVERSLAG GMR   
2020 - 2021 

 

Redactie: Ingeborg Roy                  Contact: gmr@ssoe.nl 

De GMR 
 

Voor je ligt het jaarverslag van de GMR van SSOE. De GMR kijkt wederom terug op een bijzonder schooljaar. Met uitzondering van de start-
bijeenkomst hebben alle vergaderingen plaatsgevonden via MS Teams. Zo ook het overleg met de Raad van Toezicht en directies. Ondanks de 
Corona perikelen zijn alle werkzaamheden voor de GMR doorgegaan. Dit was ook mogelijk, doordat de leden de digitale werkwijze zich inmiddels 
eigen hebben gemaakt. In het jaarverslag vind je een overzicht van de besproken onderwerpen waarbij wij als GMR altijd goed geïnformeerd zijn 
door de bestuurder, bijvoorbeeld over de stand van zaken omtrent de Corona maatregelen en andere onderwerpen. Gelukkig merken we steeds 
vaker dat leerkrachten, indien nodig, de leden van de GMR weten te vinden als zij vragen hebben. Voor ons als GMR is het belangrijk om vragen 
en informatie uit het werkveld en/of ouders te krijgen, zodat we deze mee kunnen nemen naar de GMR-vergaderingen.  
Dit jaar mochten we Wahiba Ahmrioui verwelkomen als vertegenwoordiger namens de ouders van de Antoon van Dijkschool. Gelukkig wilde zij de 
vacature die al ruim een jaar open stond invulling geven, waardoor de GMR weer compleet was. Helaas hebben we aan het einde van het jaar 
afscheid genomen van Ellen Melis die na zes jaren lidmaatschap de GMR zal verlaten. Ellen was een actieve vertegenwoordiger vanuit MBS en 
wist ook zeker de zogenaamde SSOE-bril op te zetten die van belang is bij de GMR. We hopen binnenkort te kunnen melden wie haar opvolger 
zal zijn binnen de GMR. 
  Patrick Adriaanse, voorzitter GMR 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Patrick Adriaanse, voorzitter GMR SSOE 

 

Samenstelling GMR 
 
 

Voorwoord 
 



 

 

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. Gedurende het schooljaar 
2020-2021 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 het schooljaar 2020-2021 heeft de GMR op de volgende data over-

leg gevoerd met de bestuurder: 

• 07 oktober 2020 

• 16 december 2020 
• 10 februari 2021 
• 14 april 2021 
• 16 juni 2021 

 

Op 2 september 2020 vond de startbijeenkomst van de GMR plaats. 
Tijdens deze bijeenkomst heeft de GMR een gesprek gehad met Rob 
Peters, arboarts bij Arbo Unie en Monique Gijsbers, preventiemede-
werker bij SSOE. Op de agenda stond het overzicht ziekteverzuim 
van het schooljaar 2019-2020 en de coronaperiode in het bijzonder. 
Opvallend was dat gedurende deze periode het verzuim laag is ge-
weest. Dat komt ook omdat medewerkers van thuis uit hebben kun-
nen werken en over het algemeen genomen, is het verzuim gedu-
rende de zomerperiode lager. Naarmate het najaar vordert, loopt het 
verzuim langzaam weer op.  

De preventiemedewerker heeft de GMR geïnformeerd over acties die 
SSOE onderneemt op het gebied van preventie, zoals mobiliteitsbe-
leid, RI&E, coachtrajecten, etc. Medewerkers maken al gebruik van 
het preventieve spreekuur, maar hier mag nog meer ruchtbaarheid 
aan gegeven worden. In de nieuwe arbowet is ook het recht opge-
nomen dat alle medewerkers gebruik kunnen maken van het (ano-
nieme) arbeidsomstandighedenspreekuur. De arboarts mag dan niet 
rapporteren naar de werkgever, maar alleen naar de werknemer. 
Deze heeft dan zelf de keuze om de werkgever in te lichten. De 
arboarts verwijst ook wel eens door naar de vertrouwenspersoon. 
Deze heeft nl. een andere positie dan de arboarts. Een vertrouwens-
persoon staat naast de medewerker, terwijl de arboarts ook moet 
oordelen over inzetbaarheid. Tot slot was ook duurzame inzetbaar-
heid aan de orde gekomen. HRM-studenten van de Fontys Hoge-
school brengen voor SSOE een adviesrapport over dit onderwerp uit, 
specifiek gericht op mobiliteit en flexibiliteit.  

 

 

 

 

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 2020-2021 een aantal 
voorgenomen besluiten voorgelegd aan de GMR. Hieronder tref je een 
overzicht aan van onderwerpen waarmee de GMR heeft ingestemd en 
waarover de GMR heeft geadviseerd.  

 

INSTEMMING 
• Adviesrapport heroverweging en actualisatie functiehuis OOP 
• Koers- en beleidsplan SSOE 2021-2024 
• Continuering Flankerend beleid 
• Bestuursformatieplan 2021-2022 
• Regeling Arbeidsmarkttoelage VSO uitstroomprofiel vervolg-

onderwijs 
• Introductie- en begeleidingsbeleid voor nieuwe medewerkers van 

SSOE 
 

ADVIES 
• Bestuursbegroting SSOE 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024  
• Vakantierooster 2021-2022 
 

 

• Covid-19 ontwikkelingen 
• Financiële managementrapportage  
• Maatzorg Brabant 
• Ontwikkelingen ATC en nieuwe locatie  
• Recruitment en scholing 
• Corona en het Nationaal Programma Onderwijs 
• Jaarverslag SSOE 2020, inclusief jaarrekening 
• Invulling aantal vacatures en groei aantal leerlingen 
• Stand van zaken kwaliteitscontrolesysteem 
• Evaluatie GMR en overleg met bestuurder 
• Ontwikkelingen Numicon 
• Een vast agendapunt is: “ontwikkelingen scholen en externe 

dienst”. Tijdens dit punt wordt informatie uitgewisseld over de 
drie afzonderlijke scholen MBS, Mytylschool en A. van Dijk-
school en de Externe Dienst.  

 

 

Naast de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen heeft de 
GMR met de bestuurder ook tal van andere onderwerpen besproken. 
Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen op een rij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

     

JAARVERSLAG GMR SSOE 2020-2021 

 
Vergadercyclus GMR 
 
 

WAT ER NOG MEER BESPROKEN IS 
 
 

Adviesrecht / instemmingsrecht 
 
 

GMR in gesprek met arboarts en  
preventiemedewerker 
 



 

 

 

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 school. Op deze manier 
kunnen belangstellenden alle onderwerpen zien die in de vergade-
ring 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 ‘medezeggen-
schap’ 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 2020-2021 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.  

FACILITERING GMR-LEDEN 

De leden van de P-GMR worden door SSOE gefaciliteerd door 
het beschikbaar stellen van 90 uur per schooljaar om hun werk-
zaamheden 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 niet meer per post gestuurd. 
De leden van de O-GMR kunnen aanspraak maken op een reis-
kosten-/vrijwilligersvergoeding van 300 euro per jaar.  

SSOE heeft aan de GMR een (externe) ambtelijk secretaris ter 
beschikking gesteld. 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 heeft de GMR een MR-
Partnerschap gehad met het CNV Onderwijs. Bij deze vorm van 
dienstverlening krijgt de GMR een vast contactpersoon toegewe-
zen aan wie vragen kunnen worden voorgelegd.  

Foto hieronder de GMR in actie  

 

 

Alle kosten van de GMR zijn op bestuursniveau verantwoord.  

 

  

 

         

 

Koers- en beleidsplan 2021-2024 
 

Contact met de achterban 
 

JAARVERSLAG GMR SSOE 2020-2021 

 

Samen grenzen verleggen! Dat is de titel van het plan en hieruit 
spreekt de ambitie van SSOE. Het verleggen van persoonlijke 
grenzen betekent persoonlijke groei, de grenzen van de organisa-
tie verleggen, vraagt ambitie en innovatie en samen met partners 
kan SSOE grenzen verleggen in het onderwijs, passend bij de 
maatschappelijke ambities. Inclusiever, innovatiever en duurza-
mer. Daarmee geeft SSOE richting aan de maatschappelijke taak 
van het onderwijs en de taak van SSOE in het bijzonder.  

Op 3 december 2020 heeft de GMR het eerste concept bespro-
ken met de Raad van Toezicht. Het plan beschrijft de richting die 
SSOE de komende vier jaar voor ogen heeft. Het vormt de basis 
van diverse beleidsvoornemens en dient als kapstok voor de 
verdere invulling van de beleidsplannen op de scholen. Het plan 
geeft enerzijds richting en stelt grenzen, anderzijds biedt het 
ruimte aan scholen om eigen keuzes te maken. In separate do-
cumenten, namelijk de jaarplanningen van de diverse onderde-
len, worden de voornemens verder vertaald naar concrete acties. 
Op 16 december 2020 heeft de GMR ingestemd met dit plan.  

Tijdens de themavergadering die met behulp van MS Teams op 
29 maart 2021 met de Raad van Toezicht, directeuren en de 
GMR plaatsvond, stond het nieuwe koersplan centraal. Gespro-
ken is over de zes koerslijnen die in het plan zijn uiteengezet: 

• Organisatie: expertise maakt het verschil 
• Innovatie: op weg naar een inclusiever onderwijs 
• Externe partners: vanuit vertrouwen samen op weg 
• Onderwijskwaliteit: van voldoende naar goed 
• Transitie: van school naar maatschappij 
• Goed werkgeverschap: investeren in leiderschap 
 


