
 

 

 

Per 1 augustus 2015 vormen de drie scholen: Mytylschool, Mgr. 

Bekkersschool en de Antoon van Dijkschool de nieuwe Stichting 

Speciaal Onderwijs & Expertisecentra. Alle drie de scholen be-

houden hun eigen MR (medezeggenschapsraad).  

Op bestuursniveau bevindt zich een 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 meer-

derheid hiervan. De spelregels zijn vastgelegd in het GMR-

reglement, het huishoudelijk reglement van de GMR en het mede-

zeggenschapsstatuut. Begin dit schooljaar zijn deze documenten 

opnieuw vastgesteld in het kader van de nieuwe instelling SSOE.  

 

Over een aantal onderwerpen mag het bestuur alleen een besluit 

nemen als zij instemming heeft verkregen van de GMR of een ad-

vies heeft gevraagd. 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. De GMR bestaat uit zes leden. Op dit 

moment is de GMR als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter: 

Truus van Rijsingen   A. van Dijkschool (personeelsgeleding) 

Leden (personeelsgeleding): 

Jean Dolders  Mytylschool 

Ellen Melis  Mgr. Bekkersschool 

Leden (oudergeleding): 

Gerard Wolters  Antoon van Dijkschool 

Sita Strikwerda  Mgr. Bekkersschool (vanaf 25-11) 

Vacature   Mytylschool 

Ambtelijk secretaris: 

Ingeborg Roy  Extern ambtelijk secretaris 

Zoals je kunt lezen, heeft de GMR in het schooljaar 2015-2016 te 

kampen gehad met een vacature in de oudergeleding vanuit de 

Mytylschool. Op verschillende manieren heeft de GMR getracht 

deze vacature te vullen. Het is moeilijk om ouders te motiveren om 

zitting te nemen in de GMR. De GMR hoopt dat deze vacature in 

het nieuwe schooljaar wordt ingevuld.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG GMR   

2015 - 2016 

 

Redactie: Ingeborg Roy                  Contact: gmr@ssoe.nl 

De nieuwe GMR 
 

Voorwoord 
Voor jullie ligt het eerste jaarverslag van de nieuwe GMR van SSOE. Dit jaarverslag geeft jullie een beeld waarmee de GMR het afgelopen jaar 

bezig is geweest. Het schooljaar 2015-2016 betrof een bijzonder jaar. De afsplitsing van de Taalbrug en de aansluiting van de Antoon van Dijk-

school heeft SSOE veranderd. Dit is niet alleen zichtbaar geworden in de naam en in het logo van de organisatie, maar dit heeft ook invloed ge-

had op de medezeggenschap. Ook de samenstelling en het aantal leden van de GMR is hierdoor gewijzigd.  

Het samengaan met de Antoon van Dijkschool betekent ook dat een aantal zaken opnieuw  moeten worden geharmoniseerd en geïntegreerd.  

Zo heeft de GMR zich gebogen over het functieboek en de bestuursbegroting 2016 en is de GMR daarnaast  druk doende geweest met de ont-

wikkelingen over o.a. het flankerend beleid. Dit beleid biedt voor medewerkers ruimte om zich op allerlei manieren te ontwikkelen en verder te 

kijken dan SSOE. Met dit beleid is voorkomen dat medewerkers in het RDDF (risicodragend deel van de formatie) zijn geplaatst. Verder zijn de 

landelijke ontwikkelingen m.b.t. het passend onderwijs, de beweging die dit met zich meebrengt en de samenwerkingsverbanden onder de aan-

dacht bij de GMR. De GMR wil graag meedenken over de wijze waarop SSOE zich goed kan positioneren op de markt.  

Tijdens de startbijeenkomst heeft de GMR o.a. de werkwijze, de onderlinge taakverdeling en de jaarplanning vastgesteld. Dit jaarverslag beschrijft 

de werkzaamheden van de GMR van SSOE in het schooljaar 2015-2016. Iedereen bedankt voor de getoonde inzet gedurende dit schooljaar.   

 

Truus van Rijsingen, voorzitter GMR SSOE 

 

Samenstelling GMR 
 
 



 

 

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 overlegverga-

dering 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 2015-2016 heeft de GMR op de volgende data over-

leg gevoerd met de bestuurder: 

 7 oktober 2015 

 2 december 2015 

 3 februari 2016 

 1 maart 2016 

 13 april 2016 

 29 juni 2016 

Naast de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen heeft de 

GMR met de bestuurder ook tal van andere onderwerpen besproken. 

Hieronder de belangrijkste onderwerpen op een rij: 

 Statutenwijziging / naamswijziging SSOE 

 Akte van bestuursoverdracht 

 Samenstelling Raad van Toezicht 

 Documenten medezeggenschap 

 Missie / visie SSOE 

 Jaarplan SSOE 2015-2016 

 Platform VG ZoB 

 Rapportage medewerkersonderzoek SSOE 

 Koers- en beleidsplan 2016-2020 

 Directeur Mytylschool 

 Inspectiebezoek A. van Dijkschool  

 Uitvoering eigenrisicodragerschap 

 Nieuwbouw MBS 

 Onderzoek reserves/liquiditeit SSOE 

 Vervangingspool 

 Jaarrekening SSOE 2015 

 Evaluatie GMR 

De heer E. Oosterom, beleidsadviseur financiën/ controller van 

SSOE, heeft aan diverse overlegvergaderingen deelgenomen en 

bepaalde onderwerpen, zoals de jaarrekening en de bestuurs-

begroting, toegelicht.  

 

 

De GMR heeft gedurende het schooljaar een MR Partnerschap ge-

had met het CNV Onderwijs. Bij deze vorm van dienstverlening krijgt 

de GMR een vast contactpersoon toegewezen aan wie vragen kun-

nen worden voorgelegd. 

De GMR heeft advies gevraagd ten behoeve van de behandeling van  

het nieuwe managementstatuut. Het advies heeft ertoe geleid dat de 

GMR positief heeft kunnen adviseren over dit statuut.  

 

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 2015-2016 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.  

 
INSTEMMING 

 functieboek SSOE 2015-2016 

 cafetariaregeling 2015 

 flankerend beleid 2016 

 eigenrisicodragerschap, vervangingsbeleid en verzuimbeleid 

 bestuursformatieplan SSOE 

 

ADVIES 

 bestuursbegroting SSOE 2016 

 managementstatuut SSOE 

 vakantieregeling 2016-2017 

 

 

Eens per jaar heeft de GMR een overleg met de Raad van Toezicht in 

de vorm van een themabijeenkomst. De bijeenkomst op 20 januari 

2016 stond in het teken van onderlinge kennismaking. Gesproken is 

over het koersplan SSOE 2016-2020 en de directeuren hebben de 

visie van de drie scholen gepresenteerd.  

Verder is de GMR betrokken geweest bij de wervingsprocedure van 

twee leden van de Raad van Toezicht. Een ouderlid en een perso-

neelslid van de GMR hebben zitting gehad in de sollicitatiecommissie.  
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Vergadercyclus GMR 
 
 

WAT ER NOG MEER BESPROKEN IS 

 
 

Adviesrecht / instemmingsrecht 
 
 (G)MR partnerschap 

 

Overleg met de Raad van Toezicht 
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De onderstaande kosten zijn voor de GMR aangegeven en als 

zodanig herkenbaar in de jaarrekening verwerkt: 

Ondersteuning CNV   €  890,00 

Vergoeding (O)-GMR  €  400,00 

Teambuilding   €  300,00 

Representatie/afscheid  €    43,00 

.  

Vergaderkosten en afschrijvingen van iPads worden niet op 

afzonderlijke onderdelen verantwoord. De loonkosten van de 

ambtelijk secretaris van de GMR zijn op bestuursniveau verant-

woord. 

 

 

 

 

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 vergade-

ring aan bod komen. Geïnteresseerden kunnen de notulen inzien.  

Zij dienen hiervoor een verzoek in bij de ambtelijk secretaris van de 

GMR. 

E-MAIL 

De GMR heeft gedurende het schooljaar 2015-2016 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 2015-2016 heeft de GMR geen gebruik 

gemaakt van scholing.  

TEAMBUILDING 

Het nieuwe zittingsjaar van de GMR is in juli afgesloten met een 

etentje. Tijdens dit etentje heeft de GMR afscheid genomen van  

G. Wolters.  

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. 

FACILITERING GMR-LEDEN 

De leden van de P-GMR worden door SSOE gefaciliteerd door het 

beschikbaar stellen van 60 uur per schooljaar om hun werkzaamhe-

den 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 gestuurd. Vier leden van de GMR hebben van 

deze faciliteit gebruik gemaakt. 

De GMR-leden vanuit de oudergeleding ontvingen een reiskosten-/ 

vrijwilligersvergoeding. 

SSOE heeft aan de GMR een (externe) ambtelijk secretaris ter be-

schikking gesteld. 

 

 

  

 
Contact met de achterban 
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Jaarrekening 2015-2016 
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