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JAARVERSLAG GMR
Voorwoord
Voor u ligt het GMR-jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 van Eenbes Basisonderwijs.
Wat is het een bijzonder jaar geweest. Een jaar dat bol stond van regels en richtlijnen, maar
gelukkig ook weer wat ruimte bood voor versoepelingen.
Ook voor de GMR was het afgelopen schooljaar eentje om niet gauw te vergeten.
Nagenoeg al onze vergaderingen hebben digitaal plaatsgevonden en helaas moesten we
het jaarlijkse GMR-event en de Thema-avond met de directies, staf, de RvT en het CvB
annuleren. Ook voor de nieuwe GMR-leden die afgelopen schooljaar zijn gestart was de
kennismaking en het contact vooral digitaal. Daar bovenop hebben we vooral de fysieke
contactmomenten met onze achterban, de MR-en, gemist. Gelukkig wisten wij elkaar wel indien nodig - via de digitale weg te vinden.
Ondanks alles heeft de GMR zich met enthousiasme, zorg en de wens om de kinderen van
de Eenbesscholen van goed onderwijs te voorzien, het afgelopen schooljaar voor de volle
100% 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 altijd 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,

Het Dagelijks Bestuur van de GMR
Wies Rienmeijer (voorzitter GMR)
Karen Hansson (vicevoorzitter GMR)
Marjoleine Meppelink (ambtelijk secretaris GMR)
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Werkwijze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
GMR
De GMR bestond het afgelopen schooljaar uit 7 ouderleden en 7 personeelsleden. De
leden van de GMR zijn gedurende het afgelopen schooljaar maandelijks digitaal
samengekomen voor overleg met het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft het
Dagelijkse Bestuur van de GMR minimaal eens per maand overleg gevoerd met het CvB van
Eenbes. Ook hebben de verschillende commissies van de GMR veelvuldig contact gehad
met leden van het bestuursbureau over uiteenlopende onderwerpen. De
personeelsgeleding (PGMR) heeft maandelijks apart vergaderd over
personeelsgerelateerde onderwerpen.
Tijdens bovenstaande overleggen zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Deze
onderwerpen hadden betrekking op actualiteiten die binnen 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 tijdens de overlegvergaderingen met het College van Bestuur worden
besproken.
In september en november 2020 zijn twee starttrainingen voor nieuwe (G)MR-leden
georganiseerd. Helaas kon het jaarlijkse GMR-event dit jaar, vanwege Corona, niet
doorgaan.

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 voor de GMR. De GMR heeft bijvoorbeeld
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een instemmingsbevoegdheid 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
adviesbevoegdheid voor de GMR is de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het
meerjarig financieel beleid op stichtingsniveau.

SAMENSTELLING GMR
Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de bezetting van de GMR gedurende
het afgelopen schooljaar.

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Karen Hansson (vicevoorzitter)

Wies Rienmeijer (voorzitter)

Miels van Schaik

Maaike Verhappen

Johnnie Leenders

Marloes Drossaers

Bas Heemskerk

Humphrey van Mierlo

Philippe Reuser

Maartje van den Heuvel

Ursus Bekkers

Bregje Okkerse

Karen Beerens

Anke Bernards

Ten aanzien van aankomend schooljaar (2021-2022) is besloten tot een uitbreiding van de
GMR naar 16 personen.
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Instemmingsaanvragen
De GMR heeft in schooljaar 2020-2021 de volgende instemmingsaanvragen ontvangen
vanuit het bestuur:
Onderwerp:

Instemming gevraagd aan:

Besluit (P)GMR:

Heroverweging en
actualisering functies oop
en directie.

PGMR

Ingestemd na diverse
aanpassingen in het
document

Beleidsplan Passend
Onderwijs

GMR

Ingestemd na diverse
aanpassingen in het
document

Inzet NPO-gelden

GMR

Niet ingestemd

Arbo- en verzuimbeleid

PGMR

Ingestemd na diverse
aanpassingen in het
document

Bestuursformatieplan

PGMR

Ingestemd na diverse
aanpassingen in het
document

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt om te
komen tot bovenstaande besluiten verwijzen wij naar de notulen van de GMRvergaderingen.
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Adviesaanvragen
De GMR heeft in schooljaar 2020-2021 de volgende adviesaanvragen ontvangen:
Onderwerp:

Advies gevraagd aan:

Besluit (P)GMR:

Begroting 2021

GMR

Positief geadviseerd met
enkele aanbevelingen

Vakantierooster 2021-2022

GMR

Positief geadviseerd

Profiel voorzitter CvB

GMR

Positief geadviseerd met
enkele aanbevelingen

Benoeming interim
bestuurder

GMR

Positief geadviseerd

Profielschets lid RvT

GMR

Positief geadviseerd met
enkele aanbevelingen

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt om te
komen tot bovenstaande besluiten verwijzen wij 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 Eenbes

GMR

Updates rondom Corona

GMR

Update directiestructuur

GMR

Memo 27 mei CvB

GMR

Memo 14 juni CvB

GMR

Praatstuk ‘Samenhang in Leren’

GMR

Subsidieaanvraag ‘Extra Hulp voor de Klas’

PGMR

Projectplan ‘Op weg naar Strategisch
Personeelsbeleid’

PGMR

Professioneel statuut

PGMR

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. bovenstaande onderwerpen verwijzen wij naar de
notulen van de GMR-vergaderingen.
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GMR-event
Helaas kon het GMR-event, vanwege Corona, dit jaar niet doorgaan.

Pagina 7

JAARVERSLAG GMR
Thema-avond RvT – GMR – CvB – directies – stafleden
Helaas kon de Thema-avond, vanwege Corona, dit jaar niet doorgaan.
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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 (Raad van Toezicht). 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. Deze overlegmomenten hebben digitaal
plaatsgevonden op 14 oktober 2020 en op 21 april 2021. De onderwerpen die tijdens de
digitale bijenkomsten op de agenda stonden zijn onder andere:
Hoe gaat Eenbes om met Corona en wat gaat goed in deze periode?
Knelpunten rondom Corona
Ervaringen m.b.t. het aanleveren van documenten door bestuur (o.a. financiën).
Hoe verloopt dit bij GMR/RvT?
Uitwerking pijlers van het koersplan (wat mogen we verwachten in deze tijd)?
Terugblik afgelopen (corona)maanden: ervaringen personeel, leerlingen, ouders?
Proces zoektocht nieuwe bestuurder? Feedback.
Opdracht nieuwe bestuurder: wat vindt de GMR belangrijk? RvT houdt wekelijks
follow-up gesprek.
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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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