GMR NUT Geldrop
Jaarverslag 2012/2013

1.

Inleiding
Schooloverstijgende zaken worden besproken in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Een teamlid en een ouderlid uit de MR hebben
zitting in de GMR van de 3 Nutsscholen van Geldrop.

2.

Rol en samenstelling GMR
Sinds 1997 functioneert binnen het Nut Geldrop de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Dit inspraakorgaan bestaat uit vertegenwoordigers
van ouders en personeel van de drie MR-en. De GMR heeft instemmings- en
adviesrecht bij schooloverstijgende zaken, zoals de bestuursformatie en
bovenschoolse beleidsplannen.
De GMR vergadert regelmatig (ongeveer eenmaal per anderhalve maand) en volgt
met een kritische blik alles wat het bestuur doet op beleidsmatig gebied. Dit alles in
het belang van de kinderen.
De GMR was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

3.

Namens het team:

Taak:

Namens de ouders:

Taak:





Secretaris
Lid
Lid





Voorzitter
Lid
Lid

Femke de Graef
Brigitte Hoogenes
Juliette Arendsen

Bart Hoogenberg
Henri Warmink
Aarnoud Roest

Vergaderingen
De GMR is in de verslagperiode 2012-2013 zeven keer in vergadering
bijeengekomen:
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Nr.

Datum

1.

11-09-2012

2.

25-09-2012

3.

20-11-2012

4.

29-01-2013

5.

26-03-2013

6.

14-05-2013

7.

04-06-2013

Bij alle vergaderingen is tevens de Algemeen Directeur Ivon de Wilde aanwezig
geweest voor het doen van mededelingen, het geven van informatie en het
beantwoorden van vragen van de GMR.
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4.

Belangrijkste besproken onderwerpen
Bestuursformatieplan:
Dit plan betreft de wijze van aansturing vanuit het bestuur en bovenschoolse directie
richting de 3 scholen van het Nut Geldrop.
De beleidsterreinen waarop het toezicht gericht is zijn,
- Bestuur en Organisatie
- Onderwijs en Kwaliteit
- Personeel en Formatie
- PR en Communicatie
- Huisvesting ( beheer) en ICT
- Financiën
Dit plan is op 16-04-2013 goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter van de
GMR.
Profielschets Leden Raad van Toezicht
Het NUT Geldrop moet een Raad van Toezicht opstellen.Een lid van de Raad van
Toezicht heeft de taak om - samen met de andere leden - toezicht te houden op de
doelstellingen en op de algemene gang van zaken binnen Het NUT Geldrop.
Hiervoor is een profielschets gemaakt en voorgelegd aan de GMR.
De GMR heeft dit goedgekeurd op 16-04-2013
Treasurystatuut
In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van
toepassing zijn voor het Nut Geldrop. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd
voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn.
In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten
en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.
Dit is goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter van de GMR op 04-06-2013
Document Nevenwerkzaamheden
Nevenwerkzaamheden zijn alle werkzaamheden van medewerkers van het Nut
Geldrop die niet behoren tot de functie waarin de medewerker bij het Nut Geldrop is
aangesteld. In bovengenoemd document wordt vastgelegd hoe hier mee om te
gaan.
Dit is goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter van de GMR op 04-06-2013
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SONG
Het innen van de jaarlijkse bijdragen werd tot en met het schooljaar 2012-2013
geregeld via een aparte stichting: SONG. Gezien de hoge kosten die aan de
stichting hangen en in lijn met de Wet Medezeggenschap Scholen is besloten tot
opheffing van de Stichting SONG. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17
juni 2013 is hiermee ingestemd. In het schooljaar 2013/2014 zullen afspraken
gemaakt worden ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
omtrent het innen van de ouderbijdrage.
Nieuwe bestuursvorm ‘t NUT
Besloten is de overkoepelende bestuursvorm van het NUT te wijzigen van een
vereniging naar een stichting. Deze wijziging naar een Raad van Toezichtmodel
zorgt voor een professionelere uitvoering, aansturing en controle van de scholen.
Met deze bestuursvorm wordt tevens voldaan aan wettelijk verplichtingen “Code
Goed Bestuur”.
De wijziging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap van de ouders aan de vereniging
komen te vervallen en het bestuur geen verantwoordelijkheid meer hoeft af te
leggen aan de ALV. Verantwoording vindt plaats naar de GMR.
De GMR heeft hierover positief geadviseerd. Wel heeft de GMR aangegeven dat het
handhaven van een jaarlijkse terugkoppeling aan de ouders door het bestuur
wenselijk is om de betrokkenheid van ouders te waarborgen.
Op 17 juni 2013 hebben de leden van het NUT tijdens de ALV met meer dan de
benodigde 90% van de leden voor de wijziging gestemd. In het komende jaar zal de
nieuwe bestuursvorm verder tot uitvoer worden gebracht.
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