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De laatste GMR vergadering van het schooljaar was op 4 juni. Een volle 

agenda, bezoek van Janneke Koch (de voorzitter van de Raad van toezicht) en 

Marco Kooistra (MR lid van de Peppelaer) was als toehoorder aanwezig bij de 

vergadering.  

 

Janneke Koch kwam een toelichting geven bij het nieuwe reglement werving 

en selectie van leden van de RvT. Hier is gedurende het afgelopen jaar aan 

gewerkt door zowel de RvT als de GMR. Vandaag stond het op de agenda ter 

advisering. 

 

Het was de laatste vergadering onder het voorzitterschap van Marcel 

Rosendaal. Hij stopt met zijn taken in de GMR na zich 4 jaar te hebben ingezet 

namens de ouders. 

 

Tijdens de vergadering konden we met elkaar concluderen dat hard werken 

loont. Er stonden verschillende stukken op de agenda ter advies of 

instemming. Veel van de stukken waren al ter tafel gekomen of waren 

voorbereid door één van de commissies binnen de GMR en konden nu 

worden afgetikt. Er is positief geadviseerd over het jaarverslag en de 

jaarrekening, het nieuwe reglement werving en selectie van leden RvT en de 

concept profielschets nieuwe leden RvT. Daarnaast hebben we instemming 

verleend t.a.v. de aanvulling taakbeleid A-Poolers, beleid taaltoets onderwijs-

assistenten, aanvulling benoemingsbeleid Spaarnesant.  

 

Hiernaast is er informatief gesproken over de scholen, de kwartaalrapportage, 

het functiebouwwerk en het werven van personeel. Gezien het lerarentekort 

een actueel onderwerp. Positief om te horen dat 77 kandidaten zich hebben 

aangemeld, waarvan 59 externen. Knelpunt is dat er nog openstaande 

vacatures zijn. Dit onderwerp 

zullen we zeker meenemen op de 

agenda van volgend schooljaar.  

 

De GMR heeft verschillende 

vacatures. Het gaat om één 

ouder vacature vanuit het 

speciaal (basis)  onderwijs, één 

ouder vacature vanuit een 

reguliere basisschool en twee 

vacatures voor het personeel. 

Ondertussen zijn er twee vacatures vervuld. De oudervacature vanuit het 
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speciaal (basis) onderwijs en één vacature voor het personeel moeten nog 

worden vervuld. Dus als je mee wilt praten, denken en werken binnen de GMR 

ben je van harte welkom.  

 

De commissie communicatie is aan het onderzoeken welke informatie er op 

dit moment doorkomt bij de MR van de scholen. Het informeren via de mr 

mailadressen van de scholen lijkt niet goed te werken. Ook wordt er gekeken 

op welke manier we meer verbonden kunnen zijn met de scholen en de 

ouders binnen de stichting. 

 

Volgend schooljaar starten we op dinsdag 1 oktober met de eerste GMR 

vergadering. Ieder jaar wordt er een planning gemaakt voor de inhoud van 

deze vergaderingen. Heb je een actueel onderwerp op stichtingsniveau dat 

zeker eens besproken moet worden laat ons dit dan weten, dan nemen we het 

mee in de planning. Je bent natuurlijk ook welkom als toehoorder bij onze 

vergaderingen, laat vooraf weten dat je komt dan zorgen we dat je de agenda 

en de stukken krijgt toegestuurd.  

 

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van ons verslag kun je 

contact opnemen met leden van de commissie communicatie Carla Fibbe, 

Jessica van Dijk of Suzanne de Mik via GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl. 

 


