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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:
Namens het team:

Taak:

Namens de ouders:





Lid
Secretaris
Lid





Femke de Graef
Sabine Elbersen
Mieke Thijssen
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Taak:

Bart Hoogenberg
Lid
Henri Warmink
Voorzitter
Aarnoud Roest, later vervangen door
Enrico van Rooij.
Lid

3.

Vergaderingen
De GMR is in de verslagperiode 2013-2014 zeven keer in vergadering
bijeengekomen:
Nr.

Datum

1.

03-09-2013

2.

29-10-2013

3.

03-12-2013

4.

21-01-2014

5.

18-03-2014

6.

22-04-2014

7.

10-06-2014

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.
Belangrijkste besproken onderwerpen
Bestuursformatieplan 2014-2015:
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 22-04-2014 goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter van de
GMR.
Meerjarenformatieplan 2014-2018:
Het (meer)jaren bestuursformatieplan is bedoeld om de opzet en de uitgangspunten
van de (meer)jaren bestuursformatie op hoofdlijnen inzichtelijk te maken. Het
voornemen om het (meer) jaren bestuur formatieplan te laten aansluiten bij de
financiële meerjarenbegroting van de Stichting Nutsscholen Geldrop (’t Nut) vormt
de basis voor dit plan voor de jaren 2014-2018.
Dit plan is op 22-04-2014 goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter van de
GMR.
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Memo passend onderwijs:
’t Nut maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband (SWV) HelmondPeelland PO 30-08. Binnen dit SWV ressorteren 24 schoolbesturen, 122 scholen en
27.000 leerlingen. Het SWV heeft gekozen voor een verenigingsstructuur waarbij de
Algemene Ledenvergadering (ALV) de toezichthoudende rol heeft en het bestuur
een initiërende en uitvoerende rol. Door het scheiden van bestuur en toezicht wordt
voldaan aan de principes van good governance.
Deze memo geeft de start aan van de wijze waarop stichting Nutsscholen Geldrop
(’t Nut) passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 vorm gaat geven. Deze memo zal
uiteindelijk uitmonden in een beleidsplan. Deze memo is het uitgangspunt waarop
het Nut zal werken. De memo wordt na een half jaar geëvalueerd ( zie notulen 1006-2014)
Nut Functiehuis:
De GMR is op 29-10-2013 akkoord gegaan met aannemen van een LC-leerkracht
binnen het functiehuis.
Ouderbijdrage:
Deze is besproken, vastgesteld en goedgekeurd.
Samenwerkingsverband Helmond- Peelland:
Dit gaat over Passend Onderwijs.
Er is een bijeenkomst geweest van 24 schoolbesturen, grote en kleine besturen.
Bij de tweede vergadering is er een concept reglement opgesteld welke is
aangenomen.
Namens de GMR neemt Henri Warmink zitting in de OPR. Financiële geldstromen zijn
van belang en oplettendheid van de ouderplanraad is belangrijk.
De GMR heeft het medezeggenschapsstatuut OPR en het medezeggenschapsreglement
OPR goedgekeurd. Het ondersteuningsplan van het SWV Helmond-Peelland 30-08 is
goedgekeurd door de OPR.

Tevredenheidsonderzoek:
De scholen van ´t Nut hebben de rapportages van de tevredenheidsonderzoeken
ontvangen. De overall rapportage is door het bestuur met de leden van de GMR
besproken. Ook de teamleden en ouders van de leerlingen van het NUT zijn
hierover geïnformeerd.
De schoolrapportages zijn door de directeuren met de interne stakeholders
besproken.
Begroting:
De Nutsbegroting 2014 is besproken en goedgekeurd door de GMR ( 18-03-2014)
Functionerings- en beoordelingsgesprekken:
De GMR keurt het instrument WMK goed m.b.t. de beoordelingsgesprekken ( 03-122014).
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