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Vergadering 
Op 2 juni had de GMR haar laatste vergadering van dit schooljaar. Deze vergadering vond plaats via 
Teams.  

 
Terugblik (totale) heropening scholen 
Het contact tussen de MR-en en de directies is goed verlopen. Een aantal scholen, met name in Haarlem-
Zuid, heeft te maken met kinderen die thuis worden gehouden. Met deze scholen wordt gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om deze kinderen toch naar school te krijgen, omdat de scholen na volledige 
heropening geen afstandsonderwijs meer kunnen bieden. Verder vindt er veel afstemming plaats met de 
gemeente en de kinderopvang. Een lid van de P-GMR meldt dat zij vandaag gestart zijn met het nabellen 
van leerlingen, die niet naar school zijn gekomen. De reacties waren positief en de verwachting is dat deze 
leerlingen bij de volledige openstelling wel aanwezig zullen zijn. Zo niet, dan wordt de schoolarts 
ingeschakeld. Ook kan daarna eventueel contact worden opgenomen met het CJG en Leerplicht. 

 
Commissie Financiën 
 
Jaarverslag en de jaarrekening 2019 
Aan de hand van de jaarcijfers van 2020 bekijkt de commissie financiën of het meerjarig financieel beleid 
vorm heeft gekregen in 2019 en of de middelen in 2019 terecht zijn gekomen op de voorgenomen 
bestemming, zoals in het jaarplan 2019 is benoemd. 
Zo hebben diverse schooldirecteuren bij hun jaarplannen spaardoelen aangegeven (mede bedoeld om de 
scholen te stimuleren minder behoudend te begroten). De commissie heeft geïnformeerd of deze 
spaardoelen ook daadwerkelijk zijn ingezet en of dit ten goede is gekomen aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Aan het jaarverslag worden nog de resultaten van interviews met diverse schooldirecteuren 
toegevoegd. Deze geven antwoord op de vraag van de commissie om met voorbeelden te komen om het 
afgesproken beleid concreet te maken.  
 
Daarnaast is de commissie benieuwd of scholen minder behoudend begroten en of dit eenmalig is of dat 
sprake is van een nieuwe lijn.  
 
Bijeenkomst MRen 
In het najaar wordt er een bijeenkomst voor de MRen georganiseerd waarin de belangrijkste financiële 
stukken worden toegelicht. 

 
Commissie Personeel 
 
Kaderstellend taakbeleid 
De GMR heeft ingestemd met het Kader werkverdelingsplan als onderdeel van het BFP. 
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Overige onderwerpen 
 
AVG  
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is in oktober 2019 aangesteld. Eén van de eerste taken van de 
FG was het uitvoeren van een nulmeting. De bevindingen en aanbevelingen, die uit deze nulmeting 
voortkwamen, staan beschreven in een rapport. In de 2e fase houdt de FG zich bezig met het beschrijven 
van een aantal documenten, onder andere het Social media protocol, het Wachtwoordbeleid, 
Gebruikersregeling ICT en internet gebruik. In de GMR vergadering is ingestemd met het samenstellen van 
een ad hoc commissie die de documenten zal doornemen en een advies hierover zal uitbrengen aan 
Spaarnesant. 
 
Verlengen Koers Spaarnesant 
De bestuurder heeft toegelicht waarom Spaarnesant de Koers 2017-2020 met 1 jaar wil verlengen. De GMR 
heeft ingestemd met het besluit om het huidige koersdocument met de ambities van Spaarnesant voor de 
(strategische) beleidsperiode met 1 jaar te verlengen. 
 

GMR - MR 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de GMR leden volgend schooljaar graag langskomen 
bij een MR vergadering. Aan het begin van het nieuwe schooljaar plannen we de bezoeken in. De scholen 
worden over de GMR leden verdeeld en de scholen/MRen worden door het GMR lid benaderd voor een 
afspraak. Doel van het bezoek is om kennis te maken en te vertellen waar de GMR zoal mee bezig is.  
Graag horen wij ook waar de MR zich mee bezig houdt en wat er op de scholen leeft.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van onze nieuwsbrief kun je contact opnemen met leden 
van de commissie communicatie Carla Fibbe of Jessica van Dijk via GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl. 

 
Waar kan ik stukken vinden?  
Alle verslagen van de GMR inclusief de agenda zijn terug te vinden op Sharepoint bij het onderwerp GMR.  
De personeelsleden hebben toegang tot Sharepoint. Via de personeelsleden kunnen de stukken worden 
gedeeld in de MRen. 
 

 


