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JAARVERSLAG GMR
Voorwoord
Voor u ligt het GMR-jaarverslag over het schooljaar 2019-2020 van Stichting Eenbes
Basisonderwijs.
Met enthousiasme, zorg en de wens om de kinderen van de Eenbesscholen van goed
onderwijs te voorzien, heeft de GMR zich het afgelopen schooljaar ingezet.
De ouders en leerkrachten die gezamenlijk de GMR vormen hebben allemaal iets gemeen:
zij willen bijdragen aan de kwaliteit van de stichting en haar scholen. Het doel is om de
kinderen niet alleen een prettige schooltijd te bezorgen, maar hen ook optimaal voor te
bereiden op de toekomst.
Wij hopen van harte dat de GMR een positieve en opbouwende bijdrage kan blijven
leveren aan de onderwijskwaliteit binnen Eenbes Basisonderwijs.

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Eenbes Basisonderwijs,

Met vriendelijke groet,

Wies Rienmeijer (voorzitter GMR)
Pepijn Happel (vicevoorzitter GMR)
Marjoleine Meppelink (ambtelijk secretaris GMR)
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Werkwijze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
GMR
De GMR bestaat uit zeven vertegenwoordigers van ouders en zeven vertegenwoordigers
van leerkrachten. De leden van de GMR zijn in het afgelopen schooljaar maandelijks (soms
digitaal i.v.m. Corona) samengekomen voor overleg met het College van Bestuur (CvB).
Tijdens dit overleg zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Deze onderwerpen
hadden betrekking op zaken die binnen Stichting Eenbes Basisonderwijs spelen, alsmede
diverse advies- en instemmingsaanvragen en het toetsen van beleidsplannen.

ACHTERBAN
De Medezeggenschapsraden van de Eenbesscholen vormen onze achterban. Zij ontvangen
meerdere keren per jaar de GMR-nieuwsbrief waarmee ze op de hoogte worden gehouden
van thema’s die in de overlegvergaderingen met het College van Bestuur worden
besproken.
In september en november 2019 zijn twee starttrainingen voor nieuwe (G)MR-leden
georganiseerd. Ook is op 28 januari 2020 het GMR-event georganiseerd voor alle
Medezeggenschapsraden en directeuren. Dit GMR-event had als thema: ‘Rol MR bij
financiën binnen de school’. Verderop in het jaarverslag vindt u meer informatie over deze
avond.

BEVOEGDHEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEZEGGENSCHAPSRAAD
De belangrijkste bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn
vastgelegd in artikel 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).
Op Eenbesniveau betekent dit dat de GMR een rol speelt bij aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van Eenbes Basisonderwijs of voor de
meerderheid van de scholen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen
instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. De GMR heeft bijvoorbeeld
instemmingsrecht bij het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame
samenwerking met een andere instelling. Ook heeft de GMR instemmingsrecht bij het
vaststellen of wijzigen van het strategisch beleidsplan. Een voorbeeld van een
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adviesbevoegdheid is de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig
financieel beleid voor de desbetreffende scholen.

SAMENSTELLING GMR
Wanneer alle vacatures ingevuld zijn, bestaat de GMR uit 14 personen. Onderstaand wordt
een overzicht weergegeven van de bezetting van het afgelopen schooljaar.

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Pepijn Happel (vicevoorzitter)

Wies Rienmeijer (voorzitter)

Emilie Struble - Eickmans

Maaike Verhappen

Karen Hansson

Marloes Drossaers*

Johnnie Leenders

Humphrey van Mierlo

Miels van Schaik

Maartje van den Heuvel*

Marcel Raassens

Bregje Okkerse

Tommy Piljic

Maartje van den Heuvel
Henrieke van Veldhuizen*
* I.v.m. de zwangerschapsverloven van
Maartje en Marloes heeft Henrieke tijdelijk
als vervangend GMR-lid opgetreden.

Ook ten aanzien van aankomend schooljaar (2020-2021) kunnen we mededelen dat al onze
vacatures ingevuld zijn.
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Instemmingsaanvragen
De GMR heeft in schooljaar 2019-2020 de volgende instemmingsaanvragen ontvangen:
Onderwerp:

Instemming gevraagd aan:

Besluit (P)GMR:

Eenbes Kindcentra
beleidsplan

GMR

Ingestemd na diverse
aanpassingen in het
document

Koersplan 2020-2024

GMR

Ingestemd na te zijn
meegenomen in het
voortraject

Bestuursformatieplan

PGMR

Ingestemd na diverse
aanpassingen in het
document

Beleidsplan heropening
scholen
Overeenkomst arbodienst
Robidus/OBRA

GMR

Ingestemd

PGMR

Ingestemd na te zijn
meegenomen in het
voortraject

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt om te
komen tot bovenstaande besluiten verwijzen wij u naar de notulen van de GMRvergaderingen en de GMR-nieuwsbrieven.
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Adviesaanvragen
De GMR heeft in schooljaar 2019-2020 de volgende adviesaanvragen ontvangen:
Onderwerp:

Advies gevraagd aan:

Besluit (P)GMR:

Begroting 2020

GMR

Positief geadviseerd op
inhoud begroting

Vakantierooster 2020-2021

GMR

Positief geadviseerd

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt om te
komen tot bovenstaande besluiten verwijzen wij u naar de notulen van de GMRvergaderingen en de GMR-nieuwsbrieven.
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Voorgelegd ter informatie
Onderwerp:

Ter informatie
voorgelegd aan:

Eenbes Jaarverslag inclusief jaarrekening

GMR

Interne rapportages bestuurskantoor
Eenbes

GMR

Evaluatie functiebouwwerk Eenbes
Basisonderwijs + Begeleidende notitie
m.b.t. Evaluatie functiebouwwerk
Uitkomsten kwaliteitsonderzoek 2019 op
bestuursniveau

PGMR

Rapport vierjaarlijks onderzoek Inspectie

GMR

Update/presentatie directiestructuur

PGMR

Informatiedocument Samen Opleiden

PGMR

Presentatie Robidus

PGMR

Tijdspad participatiewetonderzoek

PGMR

Kasteel van professionalisering

PGMR

GMR

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. bovenstaande onderwerpen verwijzen wij u naar
de notulen van de GMR-vergaderingen.
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GMR-event
Op 28 januari 2020 organiseerde de GMR een event voor alle Medezeggenschapsraden
en directeuren. Het thema dat centraal stond deze avond was ‘Rol MR bij financiën
binnen de school’. Tijdens deze avond werd een ontmoetingsplek gecreëerd voor MRleden, directeuren en de GMR om de betrokkenheid bij medezeggenschap te ervaren,
te versterken en stil te staan bij alles wat al zo goed gaat. Het directe doel van deze
avond was om de verbondenheid tussen de MR-en, directeuren en de achterban
(ouders en leerkrachten) te versterken en met meer plezier en een grotere impact
medezeggenschap te realiseren.
Tijdens het GMR-event is een presentatie gegeven door CNV Academie over de rol van
de MR t.a.v. financieel beleid binnen de school. Deze presentatie is na afloop van de
avond aan de MR-en en directeuren toegestuurd tezamen met het document
‘Handreiking financieel beleid’.
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Thema-avond RvT – GMR – CvB – directies – stafleden
I.v.m. de geldende wet- en regelgeving rondom Corona is de thema-avond – die
oorspronkelijk gepland stond op 20 april 2020 – geannuleerd. De eerstvolgende
thema-avond zal plaatsvinden op 17 november 2020.
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Bijeenkomsten GMR-RvT
Door de invoering van de ‘Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’ is de rol
van de GMR ten opzichte van de toezichthouder (RvT) op 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf
die datum is het verplicht dat de GMR minimaal twee maal per jaar overlegt met de
toezichthouder. De GMR en de RvT hebben hier een gezamenlijk belang, namelijk
bijdragen aan een goed bestuur van de school.
Naast de jaarlijkse thema-avond van de RvT-GMR-CvB-staf-directies, die afgelopen
schooljaar helaas niet door kon gaan i.v.m. Corona, hadden de GMR en RvT twee
gezamenlijke overlegmomenten ingepland. Het eerste overlegmoment heeft
plaatsgevonden op 10 december 2019, het tweede overlegmoment heeft digitaal
plaatsgevonden op 27 mei 2020.
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Contactinformatie
Ambtelijk Secretaris GMR
Postbus 151, 5660 AD Geldrop | Nieuwendijk 49 C, 5660 AD Geldrop
T (040) 28 68 115 | E gmr@eenbes.nl | www.eenbes.nl
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