JAARVERSLAG GMR STICHTING CVO-AV 2019
Inleiding
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) stelt jaarlijks een verslag vast
van de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Dit verslag betreft het kalenderjaar 2019.
In het verslag zijn naast de beschrijving van de werkzaamheden een aantal vaste
onderdelen opgenomen als bijvoorbeeld de samenstelling van de raad en scholing.
Samenstelling van de GMR
De samenstelling van de raad bij aanvang van de activiteiten in januari 2019 is als volgt:
Namens de ouders: E. Sterk (Lyceum Oudehoven), P. Janssen (Gilde), D. Verschoor
(Schans), M. van der Lee (Windroos) en namens de leerlingen Mike Flinterman
(Uilenhof), Simon Verhoeven en Naomi Madern (Lyceum Oudehoven) en Carina van der
Bijl (Het Heerenlanden).
Namens het personeel: T. Ploeg (voorzitter) (De Joost), J. Mostert (Het Heerenlanden), J.
de Jonge (Gilde), W. Trapman (Lyceum Oudehoven), A.J.T. van Oosten (secretaris)
(Windroos), H.J. van Hoeven (Uilenhof), G.J.W. Temme (Calvijn), W. van de Vendel
(Schans) en J. Seine (AOD).
Op 12 september 2019 hebben afscheid van ons genomen: Mike Flinterman, Simon
Verhoeven, Naomi Madern, D. Verschoor, W. van de Vendel, A.J.Th. van Oosten, J.
Mostert en J. Seine.
De vacatures zijn ingevuld door: Goshi van Vlaanderen (leerling Uilenhof), E. Brans
(AOD), F. Fraanje (Het Heerenlanden), J. Pielage (Windroos), S. Voorberg (Schans), T.
Nieuwenhuizen (ouder Gilde), I. Steehouwer (ouder Lyceum Oudehoven), E. van ’t Hoff
(ouder Schans) en Emre Kosker (leerling Het Heerenlanden).
Vergaderingen algemeen
Elk jaar wordt in juni het vergaderschema voor het komend seizoen opgesteld. Tijdens
het zogeheten agendaoverleg van de bestuurder met de voorzitter en secretaris van de
GMR, eveneens opgenomen in het vergaderrooster, wordt de agenda opgesteld. De
PGMR-vergadering van 4 februari is verplaatst naar 12 februari, doordat enkele stukken
nog besproken moesten worden binnen het CMO. De startvergadering van 5 september
is een week verplaatst naar 12 september. Hierna vonden de PGMR-vergaderingen plaats
op maandagmiddag en de GMR-vergaderingen op donderdagavond. Verder hebben alle
vergaderingen volgens rooster plaatsgehad. De bestuurder is bij alle vergaderingen
aanwezig geweest met uitzondering van de bijeenkomsten met de vertegenwoordigers
van de Raad van Toezicht.
Bijeenkomst met de Raad van Toezicht
Op 20 juni en 12 december 2019 hebben namens de Raad van Toezicht Wim de Ruiter en
Tanja Miller de vergadering van de GMR bezocht. Er wordt geïnformeerd naar de
ontwikkelingen op de verschillende locaties. Er is gesproken over de krimp in het
onderwijs en de gevolgen daarvan voor de begroting, met name over begrote tekorten,
die bij realisatie meevallen. Daarnaast is er in december gesproken over de huisvesting
van de locaties.
Financiën
De GMR wordt regelmatig geïnformeerd over de financiën. De begroting en de
jaarrekening worden besproken met de financiële commissie van de GMR. De begroting
van 2019 is in januari met de financiële commissie besproken. In juni 2019 heeft de
financiële commissie de Jaarrekening besproken. De commissie is uitgebreid ingelicht
door de heer Witte zowel over cijfers als vastgelegd als over de toekomstige
ontwikkeling. In de GMR-vergaderingen wordt regelmatig een tussenrapportage gegeven
van de stand van zaken.

Onderwerpen van gesprek (P)GMR en GMR
De vergaderingen hebben regelmatig in het teken gestaan van de aanvraag subsidie
Sterk Techniek Onderwijs. In de februarivergadering heeft Krijn Redert hier een
presentatie over gegeven. Deze vergadering hebben we ook ingestemd met de BSC voor
2019, de doelen voor 2019 waren weergegeven in het ODB. Verder is in de vergadering
van 18 februari het kaderformatieplan goedgekeurd. Ook zijn we geïnformeerd over de
februarirapportage, het laptopproject per docent, het verduurzamingsplan van enkele
locaties, de gevolgen van de krimp voor het personeel en het mobiliteitsplan, visie op de
directiestructuur, onderwijsresultaten, sponsorbeleid, herziening protocol schorsing, het
traject strategie en ontwikkeling en de sturingsfilosofie, de begroting 2020, de
schoolvakanties en het kaderbeleid professionaliseringsplan. De nieuwbouwaanvraag van
het Gilde en de relatie tot de plannen van de gemeente Gorinchem rond de Regionale
Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) zijn regelmatig onderwerp van gesprek geweest.
We hebben ingestemd met een nieuw WKR, een herziening van het leerlingenstatuut en
het medezeggenschapsstatuut, mobiliteitsbeleid en de functiemix voor 2019-2020.
Namens de GMR,
H.J. van Hoeven
Secretaris

