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Jaarverslag GMR 2020
De GMR is een onderdeel van de Stichting Veldvest. De laatste jaren is er steeds een
voltallige bezetting, verdeeld over 5 ouders en 5 teamleden. De professionaliteit van de
GMR neemt toe en er wordt gewerkt vanuit een eigen agenda, met eigen speerpunten. Er
wordt structureel overlegd met het CvB en de stafmedewerkers. De communicatie tussen
GMR en bestuur is transparant van aard waarbij beide partijen vertrouwen naar elkaar
uitspreken. Het bestuur ziet in de GMR een serieuze gesprekspartner.
De samenstelling van de GMR was in 2020 als volgt:
Personeelsgeleding:

oudergeleding

Freek van Reen (voorzitter)

Hans Saris (tot 01-08-2020)

Monique Hovens(secretaris)

Sander Jongerius

Ellen Briër

Jacintha de Laat

Linda Vrijsen

Willem Bressers

Ilse van Deursen

Yvonne Gielen

De speerpunten van de GMR in 2020 waren:
Communicatie; We richten ons dit schooljaar op de inrichting van een SharePoint omgeving voor
GMR (ouder) leden. In deze “in de cloud”-omgeving kan de GMR documenten met elkaar delen.

Professionalisering; Wat houdt burgerschap in en hoe krijgt het vorm op de
Veldvestscholen? Daar gaat de GMR zich in verdiepen door het houden van een themaavond voor MR-en.
Passend Onderwijs; We willen de onderwijspraktijk aan expat- en NT2-leerlingen bespreekbaar
maken. Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk op Veldvestniveau? Wat is hierin nodig?

Het lerarentekort; Dit houdt verband met de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Hoe
gaat Veldvest hier mee om hoe kan de GMR hieraan bijdragen?
Doordat het coronavirus het land in zijn greep kreeg, heeft de GMR in 2020 slechts 7
keer een bijeenkomst kunnen beleggen. Het college van bestuur is hier 4 keer bij
aangesloten.
De GMR heeft gestruggeld met het zoeken naar een wijze van vergaderen waarbij de
richtlijnen zoals de RIVM die opgesteld had, goed uitvoerbaar waren. Dit betekende dat er
zowel fysiek als digitaal vergaderd werd.

De GMR heeft ook dit jaar een vervolg willen geven aan het bezoeken van de diverse MRen. Een lid van de GMR komt als toehoorder naar een MR-vergadering om betrokkenheid
te tonen en op de hoogte te geraken van wat er binnen de Veldvestscholen leeft.
Helaas heeft de GMR slechts bijeenkomsten in de maanden januari en februari kunnen
bijwonen. Daarna waren bezoeken vanwege de coronamaatregelen niet meer mogelijk.
Alle leden van de GMR hebben zitting in een 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. Het lerarentekort is het onderwerp dat ook dit jaar
veelvuldig besproken is tijdens de bijeenkomsten van de commissie personeel met de
stafmedewerker van de Stichting.
In het kader van de verbinding tussen GMR en MR-en organiseert de GMR elk jaar een
thema-avond. Dit jaar zou het onderwerp “burgerschap” op de agenda staan. In eerste
instantie zou deze in mei plaatsvinden, in tweede instantie in november. Beide avonden
heeft de GMR moeten annuleren in verband met de coronamaatregelen.
In augustus zijn verkiezingen uitgeschreven. Dit jaar hebben de verkiezingen digitaal
plaatsgevonden vanwege alle coronabeperkingen. Hans Saris (OGMR) en Yvonne Gielen
hebben aangegeven de GMR te verlaten en waren daarvoor niet herkiesbaar. Ilse van
Deursen (PGMR), Willem Bressers en Jacintha de Laat (OGMR) waren aftredend maar wel
herkiesbaar.
Ilse van Deursen is herkozen als personeelslid, er waren geen tegenkandidaten.
Voor de oudergeleding zijn Jacintha de Laat en Willem Bressers herkozen, Marcelle
Horsthuis-Peer en Corinne Jongeneelen zijn als nieuwe ouders gekozen. De nieuwe leden
zijn met ingang van januari 2021 benoemd.
In oktober is de “basistraining medezeggenschap” een jaarlijks terugkerend aanbod voor
belangstellende, vaak nieuwe, MR-leden. Aan deze bijeenkomst hebben 10 MR-leden
deelgenomen. De deelnemers bestonden uit ouder- en personeelsleden van diverse MRen.
In november heeft het jaarlijks terugkerend gesprek plaatsgevonden tussen een
afvaardiging van de GMR en de Raad van Toezicht. We informeren elkaar over lopende
zaken en delen onze visies daaromtrent. Dit jaar is specifiek de rol van de GMR
besproken bij de opvolging van een nieuwe bestuursvoorzitter. De huidige
bestuursvoorzitter gaat met ingang van het nieuwe schooljaar met pensioen.

De GMR heeft in 2020 instemming verleend aan:
•

Richtlijnen verplaatsingskosten personeel

•

Artikel Periodieke verhogingen

•

Geactualiseerd Reglement Medezeggenschap Veldvest

•

Protocol Internet & Social Media

•

Klokkenluidersregeling

•

Functiedifferentiatie onderwijsassistenten

•

Medezeggenschapsstatuur

•

Hernieuwde functiebeschrijvingen leraarondersteuner A en B

De GMR heeft in 2020 advies verleend aan:
•

Beleidsnotitie “opleiden in de school”

•

Beleidsnotitie “stagevergoeding studenten”

•

Het vakantierooster 2020-2021

•

Memo zwangerschap werk en Covid-19 > 28 weken.
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