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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
Stichting SOOLvA. In dit verslag geven wij aan met welke onderwerpen de GMR zich dit jaar 
heeft beziggehouden. De Covid-19 pandemie heeft gezorgd voor een uitdagend jaar voor 
zowel de kinderen, het personeel als de ouder.  
 
Het doel van de GMR: “Het zijn van een positief kritisch gesprekspartner voor het College van 
bestuur. Gevraagd of ongevraagd geeft zij advies en brengt gespreksonderwerpen in. De GMR 
bevorderd openheid en overleg en vormt een klankbord tussen scholen en bevoegd gezag.”  

Samenstelling GMR 
 
De GMR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Er wordt altijd gestreefd naar een gelijke 
verdeling over de scholen. André van den Bos en Rian van Leest hebben in 2020 de GMR 
verlaten. Zij zijn opgevolgd door Agnes Laay en Claudia Rossius.  
 

Naam Geleding Aftreden/herverkiezing School 
Debby Wagendorp O 1-8-2021 OBS Prins Willem Alexander 

Tim Dekker (notulist) P 1-8-2021 OBS ‘t Ravelijn/ Talentschool  de Almgaard 

Margriet van Rikxoort O 1-1-2022 OBS ‘t Ravelijn/ Talentschool  de Almgaard  

Mandy Kommers P 1-8-2021 OBS Den Biekûrf 

Agnes Laay O 1-8-2022 OBS Sigmond 

Marjolein Wahlen 
(Voorzitter) 

P 1-8-2021 OBS Verschoor 

Goof van Rijswijk 
(secretaris) 

O 1-8-2021 OBS J. Henri Dunant 

Claudia Rossius P 1-8-2022 De Wilgenhoek 

 
Bijeenkomsten 
De GMR heeft medezeggenschap in het beleid en denkt actief mee met het bestuur t.b.v. de 
kwaliteit van de 8 basisscholen. Zo geeft de GMR advies (gevraagd en ongevraagd) en 
instemming, maar bespreekt ook onderwerpen die leven bij de diverse scholen onder het 
personeel of de ouders. Er is altijd een gedeeld belang. De GMR laat zich per bijeenkomst, 
onder andere, informeren door het college van bestuur en leden van de raad van toezicht 
 
De GMR heeft in het kalenderjaar 2020 8 maal vergaderd. Door de Covid-19 situatie heeft er 
dit jaar geen overleg plaats gevonden in combinatie met de RvT.  

1. 27 januari 2020 
2. 10 maart 2020 
3. 15 april 2020 
4. 14 mei 2020 
5. 29 juni 2020 
6. 10 september 2020 
7. 13 oktober 2020 
8. 12 november 2020 



 
 

 

 
 

Gespreksonderwerpen 2020 
 
In 2020 stonden een aantal thema’s centraal binnen de GMR: 

• Covid-19 pandemie 

• Begroting en financiële maandrapportages 

• Kwaliteit van het onderwijs 

• Gesprekcyclus personeel 
 
Lopende het jaar hebben we daarnaast vele onderwerpen besproken, van advies voorzien 
Hieronder vindt u de besluitenlijst.  
 

Besluitenlijst 
 

datum onderwerp besluit wie 

27-01-20 Klachtenregeling Ingestemd GMR 

  Functiebouwwerk 

voor de bezwarencomissie worden Tim en 
Micha aangesteld 
Janischka van Sterk Onderwijs PGMR 

  Leden GMR 

Andre en Rian verlaten einde schooljaar 
de GMR. De opvolging: Wilgenhoek zoekt 
een personeelslid en de Sigmond een 
ouder voor de GMR GMR 

  
Huishoudelijk 
regelement GMR 

Zittingstermijn wordt verkort van 4 naar 2 
jaar GMR 

  
Huishoudelijk 
regelement GMR 

Huishoudelijk regelement artikel 4.1 
wordt aangepast van tenminste 10 naar 
tenminste 8 bijeenkomsten GMR 

10-03-20 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid akkoord PGMR 

  Jaarverslag GMR 
Concept versie is akkoord, definitief 
maken voor volgende vergadering GMR 

15-04-20 Bestuursformatieplan 
Bestuursformatieplan definitief 
vastgesteld  GMR 

  Jaarverslag GMR Jaarverslag is vastgesteld en akkoord  GMR 

14-05-20 Gesprekkencyclus 
Visiedocument ontwikkelcyclus SOOLvA, 
personeelsgeleding akkoord PGMR 

 
29-06-20 Vergoedingsregeling 

Aangepaste vergoedingsregeling 
personeel wordt goedgekeurd GMR 



 
 

 

  SOP 

N.a.v. visiedocument ‘Passend Onderwijs’ 
kijken we hoe SOP gerealiseerd wordt. 
Het is een cyclus. 
Irene en Petra nodigen IB en Directeuren 
uit om middels Critical Friends gesprek 
het SOP te actualiseren of onderdelen te 
bekritiseren. 
De planning loopt gelijk met die van de 
jaarplannen. PGMR 

  Functiehuis 

Functiehuis moet worden herzien, 
directeuren worden ingeschaald in D12. 
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan 
naar OOP. Nieuw personeel stroomt in in 
schaal 4, zittend personeel kan 
solliciteren naar schaal 5 of 6. GMR stemt 
in met voorstel. GMR 

13-10-20 Scholing 

GMR vraagt informatie aan voor de 
verdiepende cursus "volg het 
onderwijsgeld". GMR en MR leden 
kunnen zich hiervoor aanmelden. 
(Voorjaar 2021) GMR 

12-11-20 
Huishoudelijk 
regelement GMR Update van vorige versie is aangenomen  GMR 

 

Afsluiting 
De bezetting van de GMR is het hele jaar compleet geweest. Door de Covid pandemie is er 
veelvuldig gebruik gemaakt van het op afstand vergaderen via Teams, helaas heeft dit een 
aantal keren geleid tot technische storingen voor bepaalde leden. 
 
In 2020 is er constructief met elkaar vergaderd. CvB en GMR hebben een stabiele band 
waarbinnen alles bespreekbaar is met elkaar.  
 
 
  


