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GMR-vergaderingen 

Op 5 oktober jl. was de eerste reguliere GMR-vergadering van het nieuwe schooljaar. 

 

Stand van zaken coronavirus 

Onder de scholen worden wekelijks enquêtes afgenomen over de hoeveelheid uitval van leerkrachten en 

leerlingen als gevolg van besmetting van het coronavirus. Deze enquête wordt, zolang er bewegingen te 

volgen zijn, uitgevoerd. 

 

Stand van zaken Nationaal Programma Onderwijskwaliteit (NPO)  

De bestuurder licht kort de stand van zaken toe. Tijdens de bespreking van de jaarplannen worden de 

scholen bevraagd over de inzet van de NPO-gelden en welke plannen zij daarvoor ontwikkeld hebben. 

De eerste verkenning, met betrekking tot de personele inzet, is al uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd 

dat de bemensing het grootste probleem vormt en niet het budget. 

 

Koers naar Kompas 

De GMR stemt in met de strategie, zoals die vorm krijgt in het Kompas 2022-2025, onder de voorwaarde 

dat de GMR over een jaar een update ontvangt over hoe de invoering en de implementatie van het 

Kompas en de inbedding in de jaarplannen van de scholen is verlopen. Ook zal de GMR zelf input 

ophalen vanuit de MR-en. Daarnaast geeft de GMR nog de volgende aandachtspunten aan de 

bestuurder mee, namelijk: 

1. Neem de betrokken medezeggenschap goed mee in de invoering en implementatie van de plannen. 

De bestuurder merkt daarbij op dat het de taak van de GMR is om de MR-en hierin mee te nemen. Er 

wordt afgesproken dat de GMR deze informatie bij de MR-en ophaalt en het bestuur deze informatie 

bij de schooldirecteuren ophaalt. 

2. Neem iedereen in de organisatie, naast personeel ook ouders, mee in de invoering en de 

implementatie van de plannen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst IKC Zuid-Kennemerland 

De GMR geeft een positief advies af op het bestendigen van de samenwerking tussen de schoolbesturen, 

de jeugdhulp en het Samenwerkingsverband middels de samenwerkingsovereenkomst, onder de 

voorwaarde dat: 

1. De medezeggenschap expliciet in het Medezeggenschapsstatuut wordt vastgelegd en de 

medezeggenschap daarbij te betrekken; 

2. De afdracht van de scholen ten behoeve van de IKC-vorming niet verhoogd wordt. 

 

Aanvulling functieboek Talentscout en differentiatie (bovenschools) ICT coördinator 

De P-GMR stemt in met de beschrijving en waardering van de functies Talentscout en bovenschools ICT-

coördinator. 

 

Uitgangspunten begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

De financiële commissie heeft besloten om dit jaar eerder haar advies op de hoofdlijnen richting het 

bestuur af te geven. Het advies op de gehele begroting, die op de rol staat voor de GMR-vergadering van 

14 december, zal dan bestaan uit een advies of de GMR voldoende is meegenomen in het 

begrotingsproces in de zin van de behandeling van de gegeven adviezen. 

 

Stand van zaken vacature binnen de personeelsgeleding: 

De vacature in de personeelsgeleding binnen het Stafbureau wordt ingevuld door Wouter Helmink, 

beleidsmedewerker kwaliteit. 

 

Commissie herziening reglementen medezeggenschap 

Vanuit de GMR nemen Saskia Kooijman en Marco Kooistra zitting in deze commissie. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze Nieuwsbrief van de GMR kan contact worden 

opgenomen met Marieke Brouwer via marieke.brouwer@spaarnesant.nl. Alle agenda’s en verslagen van 

de GMR zijn terug te vinden op “Mijn Spaarnesant” bij het onderwerp GMR. Via de personeelsleden 

kunnen stukken worden gedeeld in de medezeggenschapsraden. 
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