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1. Samenstelling van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

 
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 10 leden; 

 
▪ 5 personeelsleden; 
▪ 5 ouderleden; 

 
 

Naam Geleding School Functie Aftredend 

in 
Arjan Tiemens Ouder De Ijsvogel Voorzitter 2022 

Ingrid Bruijne Personeel  Mackayschool Secretaris  2022 

Carola Veenhuysen  Personeel Sprinkels Lid 2021 

Balthazar Gijzen  Personeel De Woldstroom Lid 2022 

Roelanda Bartelds Personeel   Comm.Gaarlandt Lid  2023 

Vacant  Personeel  
  

 

Erik Doornbos Ouder De Ijsvogel Lid 2021 

Richard Henderiks Ouder Sprinkels Lid 2022 

Christiaan Keur Ouder  Sprinkels  Lid  2023 

Vacant Ouder      

 

 
De GMR hanteert een zittingstermijn van drie jaar.   
De leden van de GMR zitten zonder last of ruggespraak in de GMR. Ze vertegenwoordigen 
dus niet een school. Om als GMR de laagdrempeligheid te bevorderen naar zijn achterban 
heeft elk GMR lid een maatjesschool waar hij of zij 1 keer per jaar een (deel van een) 

vergadering bijwoont om te vertellen wat actuele thema’s zijn in de GMR en om te horen 
wat er speelt op de scholen. 
 

De maatjesscholen zijn: 

Naam School 

Arjan Tiemens Reestoever 

Ingrid Bruijne Mackayschool 

Carola Veenhuysen De Iekmulder 

Balthazar Gijzen De Woldstroom 

Roelanda Bartelds Comm.Gaarlandt 

Erik Doornbos De Ijsvogel 

Richard Henderiks Sprinkels 

Christiaan Keur Berkenhorst 

 
Om efficiënt te werken maken we gebruik van commissies.  

De indeling van de commissies is als volgt: 
 
Commissie financiën: 

Richard en Balthazar 
 
Commissie Personeel en Arbo: 
Erik en Roelanda 

 
Commissie communicatie: 
Ingrid en Arjan 
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Commissie onderwijs: 
Carola en Christiaan 
 

2. Missie en visie van de GMR 

 

De missie van de GMR. 
De GMR is een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een 
transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, leerlingen en ouders, 

op het overkoepelende niveau van stichting Promes. 
 

De visie van de GMR. 
Om een kritisch, proactieve en goed geïnformeerde GMR te zijn is het van belang dat wij 
op tijd en op hoofdlijnen geïnformeerd worden. De leden hebben zitting in de GMR 

zonder last of ruggenspraak. Daarnaast is het belangrijk, dat specialisaties op de 
verschillende terreinen vertegenwoordigd zijn in de GMR. De GMR wil een actieve 
bijdrage leveren aan beleidsproces, betrokkenheid tonen, zowel richting het bevoegd 
gezag als naar de achterban (ouders en personeel). De GMR heeft voor het goed kunnen 

functioneren en vertegenwoordigen van de geledingen informatie nodig. Hierbij geldt een 
informatieplicht, maar ook het recht op de informatie. 
 

3. De uitgangspunten voor de komende periode. 

 
De GMR zal zich dit jaar richten op het gevoerde beleid zoals opgenomen in het 

vastgestelde strategisch beleidsplan van de stichting Promes. Vanuit de GMR zal 
eventueel eigen input worden gegeven op het beleid.  
 

De GMR zal naar aanleiding van de evaluatie van de eigen organisatie en haar 
functioneren en communiceren het initiatief nemen om verbeterpunten aan te brengen 
(beter laten functioneren van commissies). 
 

4. Onderwerpen en prioriteiten (speerpunten) voor de komende periode. 

 
▪ Ontwikkelingen n.a.v. inspectierapport 

▪ Strategisch beleidsplan, incl. monitoring 

▪ Fusie Mackay/ Reestoever 

▪ Communicatie 

o GMR- MR-en 

o Oudercommunicatie 

o Profilering 

▪ Personeelsbeleid 

o Binden van goed personeel aan Promes 

o Bestuursformatieplan 

o Inval 

o Vaststelling formatie per locatie in januari  

▪ De begroting en jaarrekening van de stichting Promes. 

▪ Inzetten van scholing voor GMR-leden en MR-leden. 
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o Duurzaamheid 

o Professionalisering 

 

Agendapunten: 
 
Elke vergadering levert de Voorzitter College van Bestuur informatie aan over de recente 

ontwikkelingen binnen de stichting. 
 
Daarnaast wordt er per kwartaal een managementrapportage aangeleverd. 
 

Oktober 2020  :  Managementrapportage 
 
December 2020  :  Begroting Promes 

 
Februari 2021 : Jaarplanning  GMR, verkiezingen 
 

April 2021   :  Bestuursformatieplan  
 
Juni 2021   :  Jaarrekening Promes en het bestuursverslag. 

 
De RvT overlegt tweemaal per jaar met de RvT, tijdens de eerste vergadering en op een 
meer informele manier tijdens de borrel aansluitend aan de laatste vergadering.  
 

  



 

 
- 6 - 

5. Overzicht van vergaderingen en taken van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. 

 

Vergaderingen 2020-2021: 
 
Donderdag 1 oktober 2020  

 
** Oktober 2020 Extra: GMR & RvT 
 
Dinsdag 1 december 2020 (begroting) *** 

 
Donderdag 4 februari 2021   
 

Donderdag 13 april 2020 (bestuursformatieplan)    
 
Woensdag 16 juni 2020 (jaarrekening) + borrel GMR    

 
*** De RvT schuift een half uur aan, aan het begin van de vergadering.  
 

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. Eerst bespreekt de 
GMR de eigen punten en bespreekt ze de punten uit de overlegvergadering voor. 
Vervolgens schuift de Voorzitter College van Bestuur aan voor de overlegvergadering. 
 

Schema activiteiten voor een vergadering: 

3 weken voor de vergadering • Inventarisatie agendapunten (secretaris GMR) 
• Vervolgens vindt afstemming plaats tussen de 

voorzitter van de GMR en de Voorzitter College van 
Bestuur over de agenda. 

2 weken voor de vergadering Vaststelling agenda en verzenden van de agenda aan 

de GMR en de MR-en. 

1,5 week voor de vergadering • Voorbespreking voorzitter GMR en Voorzitter 
College van Bestuur, bij voorkeur aangevuld met 

minimaal één ander GMR-lid. 
• Verzenden van de stukken 

3 dagen voor de vergadering GMR dient schriftelijke vragen in bij Voorzitter College 
van Bestuur. Voorzitter College van Bestuur 

beantwoordt deze z.s.m. 

Binnen 5 werkdagen na de 
vergadering 

Uitwerken conceptnotulen en deze verspreiden naar 
MR-en. 

Volgende vergadering Definitief vaststellen notulen. 

 
De GMR agendeert de speerpunten per vergadering.  

 
De taken binnen de GMR zijn vastgelegd in het reglement (zie huishoudelijk reglement 
GMR). Er zijn een aantal werkgroepen werkzaam binnen de GMR die verantwoordelijk 
zijn voor het te voeren overleg met het bestuur, de scholing voor GMR- en MR leden en 

de begroting en jaarrekening van de stichting Promes. 
 

6. Facilitering (conform CAO). 

De facilitering kan als volgt worden onderverdeeld: 
 

1. Vergader- en secretariaatskosten.  

De vergader- en secretariaatskosten worden gedragen door de Stichting Promes. 
De GMR mag gebruik maken van de faciliteiten van de stichting. De kosten 
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moeten in relatie staan met het vervullen van de taak van de GMR. Hieronder 
vallen: 

- De inzet van de secretarieel medewerkster van de stichting voor het notuleren 

van en het uitwerken van de vergaderingen van de GMR. 

- Het gebruik van vergaderruimte. De GMR maakt gebruik van de 
vergaderruimte van de stichting. 

- Het gebruik van consumpties (koffie en thee). 

- De kosten gemaakt voor porto (de gemaakte kosten die door het bureau 
Promes gemaakt worden door de stukken aan de leden van de GMR per post 
te versturen en de afschriften van de brieven die het DB verstuurd aan de 

secretaris van de GMR). 

- Kopieerkosten. 
 

2. Vergoeding onkosten van het Dagelijks Bestuur.  

Er geldt een regeling voor personeel van een school. Dezelfde regeling kan ook 
toegepast worden om de onkosten te vergoeden die de ouderleden van de GMR 
maken. De verwachte onkosten moeten worden opgenomen in het budget 

respectievelijk activiteitenplan van de GMR.  
 
3. Scholingskosten. 

De kosten van de scholing van de GMR-leden wordt opgenomen in het budget van de 
GMR. De GMR coördineert ook de scholing van de MR-en binnen de stichting Promes. 
De scholing wordt door de IJsselgroep verzorgd en omvat in eerste instantie de 
Basiscursus In overleg met de Voorzitter College van Bestuur kan worden besloten 

om de kosten van scholing van de MR-leden, bij brede deelname, ook bovenschools 
kan worden gedragen. Het mandaat hiervoor ligt bij de Voorzitter College van 
Bestuur. 

 
4. Externe ondersteuning. 
De mogelijke hulp op het vlak van externe ondersteuning voor de GMR (CAO art. 13.3 

lid 12). Bijvoorbeeld via de Algemene Onderwijsbond waar de GMR een contract mee 
heeft gesloten. 
 
5. Facilitering conform de CAO artikel 13.1 

De tijd die aan het GMR-werk wordt besteed kan onderscheiden worden in: 

- Vergaderingen en overleg, inclusief voorbereiding. 

- Het volgen van scholing i.r.t. het lidmaatschap van de GMR. 

- Contacten met leden uit de achterban. 

- Contacten met derden (het bestuur, directies, vakbonden, etc.). 

- Schrijven van advies-en instemmingsreacties etc. 
Uitgangspunt hoort te zijn alle tijd die met het GMR-werk gemoeid is als werktijd 

wordt verrekend binnen de normjaartaak van het GMR-lid. 

 

7. Vaststelling van deze jaarplanning 

 

Deze jaarplanning is vastgesteld in de GMR-vergadering van 8 december 2020 en wordt ter 
kennisname aan de Voorzitter College van Bestuur gezonden. 
 


