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2017

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag vast van de
werkzaamheden in het afgelopen jaar. Dit verslag betreft het kalenderjaar 2017.
In het verslag zijn naast de beschrijving van de werkzaamheden een aantal vaste onderdelen
opgenomen.
In een bijlage zijn de instemmingen en positieve adviezen betreffende voorgenomen besluiten
opgenomen.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de raad in januari 2017 is als volgt:
De leerling-/oudergeleding : mevr. P. Bakker (locatie Gilde), Mevr. D. Verschoor (locatie
Schans), Simon Verhoeven, locatie Lyceum), Jeremy van den
Ende (leerling locatie Lyceum), Esmée van de Wal (leerling
locatie Uilenhof.
Na de zomervakantie zijn toegetreden: mevr. E Sterk (locatie
Lyceum) en dhr. M. van der Lee (locatie Windroos). Afgetreden
zijn: Esmee van der Wal, daarvoor zijn gekomen Rosa Hauser en
Mike Flinterman (locatie Uilenhof) en Carina van der Bijl
(locatie Heerenlanden).
De personeelsgeleding:

dhr. F. Fraanje (voorzitter, locatie Eksterlaan), A.J.Th. van
Oosten (secretaris, locatie Windroos), dhr. H.J. van der Hoeven
(locatie Uilenhof), dhr. J. de Jonge (Gilde), mevr. C.C. Niemarkt
(locatie Lyceum), dhr. M. Rutte (locatie Calvijn), mevr. M. van
Velzen (Heerenlanden, locatie Joost de Jonge), dhr. W. van de
Vendel (locatie Schans), Mevr. Seine (o.o.p.).
Na de vakantie heeft onze voorzitter dhr. Fraanje de
voorzittershamer overgedragen aan dhr. T. Ploeg (locatie Joost
de Jonge) en Martin Rutte heeft zijn taak overgedragen aan
dhr. J.

Er is bij de sluiting van het jaar een vrijwel complete raad. Het Tiener College is niet
vertegenwoordigd.
Het afgelopen jaar is de secretaris om gezondheidsredenen enige tijd afwezig geweest en
vervangen door mevr. M. van Velzen. Er is in april afgesproken dat bij verhindering de
deelraad van de locatie van het betreffende lid voor vervanging zal zorgen.

Kort Verslag Activiteiten
Het door de raad in september vastgestelde vergaderrooster is gevolgd, waarbij de februari
vergadering van de PGMR is verzet naar maart en de GMR-vergadering is vervallen. Naar goede
gewoonte is twee maal is er met de Raad van Toezicht gesproken. Daarnaast heeft de financiële
commissie de begroting en de jaarrekening uitgebreid besproken. Beide stukken zijn vervolgens kort
aan de orde geweest de vergaderingen, waarbij ruim gelegenheid was tot het stellen van vragen.
Op 5 oktober 2017 is een extra vergadering geweest waarin met enkele leden van de Raad van
Toezicht gesproken is over het profiel van de nieuwe bestuurder.
In februari was er gelegenheid tot scholing op het gebied van de financiën. Deze avond is goed
bezocht. In het najaar is een algemene cursus over het MR-werk aangeboden, ook voor leden van de
deelraden. Hier is nog eens duidelijk de positie van de deelraad aan de orde gekomen, waarbij
duidelijk werd gemaakt dat de Deelraad dezelfde rechten (en plichten) heeft als de
Medezeggenschapsraad op lokaal niveau.
Tijdens dit jaar is gesproken over het vervangen van leden die niet aanwezig kunnen zijn door de
deelraad. Verder is gesproken over de digitale bundeling en verzending van vergaderstukken.
Dit jaar is veel gesproken en veel werk voorbereid met het oog op de personele en financiële
gevolgen van de krimp, de te verwachten daling van het aantal leerlingen. Zo is ingestemd met het
Mobiliteitsbeleid en werd het werkgelegenheidsbeleid voorbereid. Met de bespreking van de
Perspectievennota en de tussenrapportages is regelmatig gekeken naar prognoses en mogelijkheden
om nadelige gevolgen van de krimp tijdig te onderkennen en gekeken hoe daar adequaat op te
reageren.
In het voorjaar is het werk van de commissie Taakbeleid afgerond met een voorstel, waarbij het
gewijzigde oude beleid als basis is genomen. In het voorstel is ruimte gehouden voor lokale invulling.
Ook het afgelopen jaar is het overleg met de bestuurder of een van de directeuren open en in goede
sfeer verlopen. In de loop van dit jaar werden we ingelicht over het terugtreden van Dhr. A. Smits, de
bestuurder.
De gesprekken met de leden van de Raad van Toezicht waren open, informatief en opbouwend.

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,

A.J.Th. van Oosten
Secretaris GMR van de CVO-AV

Besluiten
13 maart 2017

De PGMR stemt in met het nieuwe taakbeleid, waarvan het systeem
overeenkomt met hetgeen op basis van het “transitieplan” is
ingevoerd per 2015, met dien verstande dat er binnen de regels van de
cao per locatie of team vanaf geweken kan worden.
De PGMR stemt in met het Kaderformatieplan 2017 - 2018
De PGMR stemt in met het Mobiliteitsbeleid.

3 april 2017

De PGMR stemt in met de wijzigingen in het kaderformatieplan voor
betreffende het Duaal leren, het betreft de werving van drie
schoolopleiders voor 0,2 fte.

6 april 2017

De GMR bepaalt dat de deelraad bij afwezigheid van een van haar
leden voor vervanging zal zorgen.
De oudergeleden van de GMR stemt in met het Protocol
Informatieverstrekking gescheiden ouders.

19 juni 2017

De PGMR stemt in met de aanvulling van het functieboek voor een
leerlingondersteuner (o.o.p).

22 juni 2017

De GMR stemt in met de wijziging van de statuten waarin het besluit
van 6 april betreffende de vervanging is opgenomen.
De vergadering adviseert positief over de voorgestelde wijzigingen van
het Managementstatuur.
De vergadering adviseert positief over het protocol Schorsing en
Verwijdering.

7 september 2017

De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen van het
Reglement Medezeggenschap. Het betreft de vervanging en verder
enige wettelijke aanvullingen.

27 november 2017

De personeelsgeleding stemt in met het personele deel van de BSC en
de Perspectievennota.

30 november 2017

De vergadering adviseert positief over het profiel voor een nieuwe
bestuurder.
De GMR stemt in met het voorgestelde vakantierooster.
De leerlinggeleding stemt in met het beleidskader Leerlingparticipatie.
De GMR stemt in met de Balanced Scorecard en de Perspectievennota.

