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Het db is samengesteld uit 5 personen:
. Marc Altink, voorzitter en ouder,
. Madelon Verplanke-Klippel, vicevoorzitter en ouder,
. Martijn Oude Nijhuis, ouder,
. Bhani Ramjee, personeelslid,
. Bert Oude Engberink, personeelslid, sinds 20 mei 2019
Het db wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Het db is volgens
het huishoudelijk reglement iedere keer voor de plenaire bijeenkomst van
de GMR bijeen geweest. Met het bestuur wordt de agenda doorgenomen
en daarna vastgesteld. Twee weken voor de GMR-vergadering wordt de
agenda via mail naar de GMR-leden gestuurd en op het intranet geplaatst.
De samenstelling van de GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van
twee personen per school (één ouder en één personeelslid). Consent heeft
32 scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs. Het stafbureau van
Consent is ook door één persoon vertegenwoordigd. In totaal kunnen 65
personen aanwezig zijn exclusief bestuur, staf en belangstellenden.
Hij verzorgt de uitnodigingen en de verslaglegging van de bijeenkomsten.
Ook verzorgt hij de begroting en het jaarverslag en organiseert scholing. De
ambtelijk secretaris beheert het budget en bewaakt de processen zoals
beschreven in de taakomschrijving en het huishoudelijk reglement.
De medezeggenschapsraad (MR) vergadert op schoolniveau en bestaat uit
minimaal drie ouderleden en drie personeelsleden. Zij komen gemiddeld
één keer in de zes weken bijeen. Voor uitgebreid verslag verwijzen wij naar
de jaarverslagen van de individuele MR-en.
Dit jaarverslag wordt na goedkeuring gepubliceerd op het openbare deel
van de Consentwebsite:
https://www.consentscholen.nl/consent/gmr/agenda_en_verslagen/

Evaluatie schooljaar 2018 – 2019
Evaluatie

De GMR is dit schooljaar vijf keer in zijn geheel bijeen geweest. Dit jaar
was de vaste locatie obs Harry Bannink. De bijeenkomsten waren in het
begin van dit schooljaar nog eerst opgesplitst in een één uur durend
besloten deel en een één uur durend open deel. Pas in het open deel
waren het bestuur en belangstellenden welkom. Vanaf de vergadering van
29 oktober zijn het CvB, de stafmedewerkers van Consent en de belangstellenden tijdens de gehele vergadering welkom, om dubbelingen in de
discussie zoveel mogelijk te vermijden en vragen direct beantwoord te
kunnen krijgen. Wanneer agendapunten dit vereisen kan het CvB en/of
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kunnen de belangstellenden gevraagd worden de vergadering tijdelijk te
verlaten.
Deze vernieuwde structuur blijkt door alle partijen prettig gevonden te
worden.
De uitnodigingen en de verslaglegging worden door de ambtelijk secretaris
uitgevoerd, gedeeld op de website en gearchiveerd.
Tijdens de tweede helft van dit schooljaar werd overgegaan tot een
vernieuwde structuur, waarbij voorbereidend overleg voorafgaand aan de
GMR-vergadering wordt gevoerd door het db, uitgebreid met GMRcommissieleden en stafmedewerkers van Consent. De commissies zijn:
1. Financiën
2. HRM
3. Onderwijs
4. Facilitair
5. IBP
6. Strategie
Door het nu ontstane vooroverleg kan het db van de GMR sneller en een
meer afgewogen advies geven in de plenaire vergaderingen. Deze
voorgestelde werkwijze zal het komend schooljaar verder worden
uitgevoerd en geëvalueerd.
Wij zien, mede vanwege een efficiënter vergaderstructuur, op weg naar
een GMR 2.0., een verhoogde opkomst en betrokkenheid bij
vergaderingen. Bijna alle Consentscholen zijn nu met grote regelmaat
vertegenwoordigd en bij verhindering wordt ook beter afgemeld.
Dit jaar zijn enkele gasten bij de vergadering geweest om ons toelichting
etc. te geven. Zo waren er dhr. G,, over het Strategisch Perspectief,
bedrijfsarts dhr. H. over het Arbo-jaarverslag en dhr. F. als Functionaris
Gegevensbescherming.
Onderwerpen die in de GMR aan de orde zijn geweest ter instemming,
advisering of als mededeling zijn:
het activiteitenplan en de begroting van de eigen GMR, de vernieuwde
taakomschrijving van de ambtelijk secretaris, de regelmatig terugkomende
Marap, Deelregio NO Twente en Passend Onderwijs, het Protocol Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling, het Sociaal VeiligheidsPlan (SVP), de
deelname aan de Klachtencommissie, het Jaarverslag Vertrouwens Persoon
Ongewenste Omgangsvormen (VPOO) en ook het jaarverslag VP Integriteit
(VPI), het InformatieBeveiliging en Privacy-beleidsplan (IBP), met haar
privacyreglement en het Protocol Beveiligings-Incidenten en datalekken.
Onderwerp van gesprek was ook in hoeverre de GMR het accountantsverslag over het Consent Jaarverslag mag inzien. Uiteindelijk is vanuit de
GMR een petit comité hierin meegenomen.
Veel discussie leverden het Bestuursformatieplan en de Meerjarenbegroting 2019 – 2023 op, vanwege een verandering in het vervangingssysteem, dat consequenties voor de werkvloer had. Dit komt in het
volgende jaarverslag. Over dit onderwerp is op 14 januari een drukbezochte extra informatieronde voor alle belangstellenden belegd.
Verzuim, vervanging en kwesties rondom re-integratie kwamen vaak aan
de orde.
Ook huisvesting – veel leegstand van lokalen – en het starterstraject, de
werving van nieuwe en zij-instromende leerkrachten o.a. met een open dag
op 30 mei, werden besproken.
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Dit schooljaar is de GMR lid geworden van de VOO (Vereniging voor
Openbaar Onderwijs). Ook heeft de GMR een serviceabonnement bij de
vakbond AOb (Algemene Onderwijs bond).
Over genoemde onderwerpen is met elkaar van gedachten gewisseld. Voor
verslagen van de vergaderingen verwijzen wij naar het GMR-deel van de
Consentsite.
De contacten tussen het db en bestuur zijn als goed ervaren. De GMRvergaderingen waren goed voorbereid en werden door de voorzitter
deskundig geleid. Ook de verslaglegging was naar tevredenheid.
Dit jaar is er twee keer overleg geweest met het db van de GMR en
vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht van Consent. Deze
gesprekken worden bij toerbeurt voorgezeten door de GMR en de RvT.
Zowel het db als de RvT zien de meerwaarde van deze gesprekken in. Het
goedgekeurde verslag wordt op het intranet van de Consentsite geplaatst.
Op 19 november en op 28 januari werden er startcursussen voor (G)MR
leden door de GMR georganiseerd, welke uitgevoerd werden door de VOO
en de AOb. Bij voldoende belangstelling biedt de GMR elk najaar een
startcursus aan. Ook staat de GMR open voor andere vragen om scholing.

Financiën 2018 – 2019
Financiën

In de vergadering van december 2018 werd naast het activiteitenplan ook
de begroting voor 2019 besproken en aangenomen. De uitgaven van 2018
staan ook hierin vermeld. Formeel is de begroting van de GMR een onderdeel van de totale Consentbegroting.
De goedgekeurde begroting staat op het intranet van Consent.

Met vriendelijke groet,
Lex Vermeer, ambtelijk secretaris GMR Consent
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