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Activiteiten GMR 
De GMR Keender heeft instemmingsrecht en/of adviesbevoegdheid in bovenschoolse 

aangelegenheden die door het bestuur aangedragen worden en bespreekt op eigen initiatief 

diverse bovenschoolse aangelegenheden. 

Het afgelopen jaar is door de GMR zeven keer vergaderd: 

2018: 8 oktober, 11 december 
2019: 30 januari, 19 maart, 18 april, 27 mei en 2 juli 

Vergaderingen: 

Vergaderstukken die het bestuur aan de GMR voorlegt ter instemming en/of advies worden 

vooraf op Sharepoint geplaatst. Tijdens de GMR-vergadering worden deze stukken 

besproken en wordt er gestemd over de te geven instemming en/of het te geven advies. De 

GMR kan het bestuur of het managementteam eerst om aanvullende informatie en/of een 

toelichting vragen. Zij geven dan een toelichting in de vergadering. 

Een overzicht van de zaken die dit schooljaar aan de GMR zijn voorgelegd vindt u in het 

volgende hoofdstuk.  

Voor elke vergadering vindt er een overleg plaats tussen het College van Bestuur en het 

dagelijks bestuur van de GMR. Het doel hiervan is elkaar op de hoogte houden van lopende 

en toekomstige zaken, alsmede het opstellen van de agenda voor de GMR vergadering. De 

GMR maakt van de mogelijkheid gebruik zelf bepaalde zaken aan te kaarten bij het bestuur.  

Contactpersonen GMR Keender: 

In de verkleinde GMR vorm is niet van iedere Keender basisschool een vertegenwoordiger 

bij de vergaderingen aanwezig. Alle basisscholen zijn gekoppeld aan een GMR lid die als 

eerste contactpersoon voor de MR-en fungeert. Echter, het bijwonen van GMR 

vergaderingen is voor betrokkenen, in overleg, meestal mogelijk. De voortgang van de 

invulling van het contactpersonenschap wordt iedere vergadering besproken.  

CNVO Partnerschap: 

De GMR Keender heeft het CNVO partnerschap verlengd. GMR Keender kan hierdoor 

voordeliger worden geadviseerd. 

Cursussen/informatieavonden: 

De GMR Keender bekostigt de basiscursus (G)MR, deze wordt jaarlijks aangeboden. Het 

CNV Onderwijs heeft deze op 20 september 2018 verzorgd. 

Op 27 mei 2019 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met als thema: Wie doet 
wat (bij Keender)? Op deze avond hebben de Raad van Toezicht, het College van Bestuur 
en de G(MR) een overzicht van hun functie-inhoud gegeven.  
 

 

GMR rooster van aftreden en GMR verkiezingen: 

Voor de continuïteit van de GMR heeft de secretaris heeft een rooster van aftreden 

opgesteld. 
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Aan het eind van schooljaar 2018-2019 is GMR lid mevrouw M. Monfrooij afgetreden. De 

herkiesbare ouder- en personeelsgeledingen zijn herkozen. De GMR heeft nieuwe 

kandidaten opgeroepen en aangesteld. 

Verder zijn aan de GMR zijn in 2018-2019 de volgende zaken ter informatie of ter 

instemming voorgelegd: 

Overzicht voorgelegde zaken, informatief en ter instemming 

Ter informatie 
In iedere GMR vergadering worden onderwerpen besproken, geëvalueerd en/of toegelicht. 

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld gaan over voortgang van lopende projecten of zaken op 

verschillende niveaus of over zaken uit de actualiteit. In openbare notulen van GMR 

vergaderingen zijn de onderwerpen specifiek te vinden. 

 

Ter instemming 
Voor sommige zaken is GMR instemming benodigd. Voor beleidsnotities waar instemming 

van GMR benodigd is, worden in de GMR werkgroepen geformeerd die de notities van 

eerste op- en/of aanmerkingen voorzien. Daarna wordt in vergaderingen, zo nodig, nader 

toegelicht. De voorgelegde notities zijn in 2018-2019 allen goedgekeurd. De Keender GMR 

hanteert het CAO overlegmodel. Het geeft alle Keender MR-en de eigen keuze voor een 

basis- of overlegmodel.  

• Vervangingsbeleid 

• Beleidsnotitie: Eigen Risico Dragerschap (vervangingsfonds) 

• Klachtenregeling 

• Financieel Beleidsplan 

• Sollicitatieprocedure ten tijde van formatieproces 

• Bestuursformatieplan 

• Protocol schorsen/verwijderen leerling 

• Veiligheidsbeleid 

• Privacyreglement leerlingen/IBP beleid (Informatiebeveiliging en Privacy) 

Heeft u vragen over de onderwerpen dan verwijzen wij u naar de vastgestelde notulen. Voor  

informatie kunt u uw vragen mailen aan: GMR@keender.nl  

 

Contact met Raad van Toezicht 
Nadat de GMR in 2014 in een kleinere vorm verder ging, hebben de Raad van Toezicht en 

de GMR afspraken gemaakt over het wettelijk bepaald jaarlijkse contact. Tevens werd 

afgesproken om, indien gewenst, tussentijds contact met elkaar op te nemen. 
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Personeelsafvaardiging GMR 2018 – 2019 
Els Bol 
Erna Klaver 
Saskia Manenschijn 
Tjitske Petersen 
Annelies Waanders 
Marian van Leuken 

Ouderafvaardiging GMR 2018-2019 
Patrick van Dijk 

Maaike van de Maat 

Monique Bolster-Noordink 

Lucelle te Bogt 

Marianne Monfrooij, trad voortijdig af. Deniz Yuksel nam het over 

Vacature bij start van het schooljaar, tussentijds ingevuld door Maarten Peddemos 

Dagelijks bestuur van de GMR 2018-2019 
Voorzitter : Els Bol 

Vice-voorzitter : Patrick van Dijk 

Secretaris : Marian van Leuken 

Penningmeester : Lucelle te Bogt 

Balans GMR (passiva) en exploitatierekening GMR 2018-2019 
In het jaarverslag van Keender vindt u de balans van de GMR (passiva), alsook het overzicht 

van de exploitatierekening van de GMR. 


