
Verbetering van de samenwerking tussen de GMR en MR-en 
In 2017 zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd waarbij de leden van de GMR en de MR-en 
elkaar getroffen hebben. Voor de eerste ontmoeting was een externe uitgenodigd die de 
aanwezigen meenam in het onderwerp technologische ontwikkelingen binnen de 21e 
eeuw". In november vond de tweede bijeenkomst plaats. Hier waren twee ambassadeurs 
van de Onderwijscoöperatie aanwezig. Zij gaven uitleg over het lerarenregister en het 
professioneel statuut. 

De GMR heeft een doorstart gemaakt met het bezoeken van de diverse MR-en. Een lid van 
de GMR komt als toehoorder op een MR-vergadering om betrokkenheid te tonen en op de 
hoogte te raken van wat er binnen de Veldvestscholen leeft. 
 
Professionalisering binnen de Veldvestorganisatie 
De GMR heeft dit jaar een basistraining medezeggenschap aangeboden aan 
belangstellende MR-leden. De training is gegeven door een medewerker van CNV 
onderwijs. Aan deze bijeenkomst hebben ongeveer 20 leden deelgenomen. Daarnaast is er 
nog een extra training ingelast voor GMR leden en leden die niet eerder konden 
deelnemen. Hier hebben 10 mensen aan deelgenomen. 

Passend Onderwijs 
In maart 2017 heeft de directeur van het Samenwerkingsverband PO De Kempen een uitleg 
gegeven over het ontstaan van het samenwerkingsverband en aangegeven wat de 
doelstellingen zijn.  

Verkiezingen 
In mei 2017 zijn er verkiezingen gehouden. Job van der Sijs is afgetreden als lid van de 
oudergeleding. Daarvoor in de plaats is Karin Adams gekomen. Theo Snelders is namens het 
personeel afgetreden. Ilse van Deursen heeft zijn plaats ingenomen. Het secretariaat is 
overgedragen aan Monique Hovens. Ook dit jaar hebben de nieuwe leden een 
introductiepakket en een maatje gekregen om snel bekend te raken met de GMR-materie. 

Overig 
Dit jaar is de GMR betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor de werving van een 
nieuw lid voor de raad van toezicht. Het nieuwe lid zal een verbindende schakel zijn tussen 
de GMR en de raad van toezicht. 
 
Alle leden van de GMR hebben zitting in één van de beleidsgroepen van Veldvest en 
informeren de GMR over de ontwikkelingen en besluiten die genomen worden.  

De GMR-commissies financiën en personeel nemen in een vroeg stadium van 
ontwikkelingen deel aan gesprekken met het bestuur en voorzien in dat traject het bestuur 
tijdig van eventueel advies. 
 


