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Jaarverslag

1

De mensen in de GMR

1.1

Dagelijks bestuur
(db)

1.2

Samenstelling
van de GMR

1.3

Ambtelijk
secretaris

1.4

MR
(schoolniveau)

1.5

Openbaarheid

Het db is samengesteld uit 5 personen:
. Marc Altink, voorzitter en ouder,
. Madelon Verplanke-Klippel, vice voorzitter en ouder.
. Martijn Oude Nijhuis, ouder.
. Bhani Ramjee, personeelslid.
. Vacature personeelslid
Het db wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het
db is volgens het huishoudelijk reglement iedere keer voor de
plenaire bijeenkomst van de GMR bijeen geweest. Met 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 ambtelijke secretaris
bewaakt de processen zoals beschreven in 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 we 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_versl
agen/
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Evaluatie schooljaar 2017 – 2018

2.1

Evaluatie

De GMR is dit schooljaar vijf keer in zijn geheel bijeen geweest. De
bijeenkomsten waren opgesplitst in een één uur besloten en één uur
open deel. In het open deel zijn het bestuur en belangstellenden
welkom. De vaste locatie is obs Harrie Bannink. De uitnodigingen en de
verslaglegging worden door de ambtelijke secretaris uitgevoerd,
gedeeld op de website en gearchiveerd.
Tijdens de 1e vergadering is een nieuwe voorzitter benoemd. De vorige
voorzitter trad af conform het GMR-reglement artikel 5 lid c “het lid
maakt geen deel meer uit van de geleding waarvoor hij is gekozen”.
Daarnaast zijn er in januari en maart 2018 twee extra
overlegmomenten geweest over de organisatiestructuur van de GMR.
Doel was om te onderzoeken of een andere organisatievorm meer
recht zou doen aan de medezeggenschap.
Hierbij waren geïnteresseerde GMR leden en bestuur aanwezig. Het
eerste overleg is geleid door een extern deskundig. Het tweede overleg
is intern georganiseerd. De voorgang is steeds teruggekoppeld in de
volledige GMR-vergadering.
Ook is de GMR betrokken geweest bij een landelijk onderzoek van het
ministerie van OCW naar versterking van de medezeggenschap op het
instemmen bij de hoofdlijnen van de begroting. Hiervoor is het
dagelijks bestuur geïnterviewd en zijn een GMR lid en de ambtelijk
secretaris naar het ministerie in Den Haag geweest voor een
rondetafelconferentie.
Onderwerpen die tijdens de GMR-vergaderingeno.a. aan de orde zijn
geweest ter instemming, advisering of als mededeling:
Deelregio NO Twente ; Starterstraject; Besluitvormingsstructuur
Consent; Begroting Consent inclusief bestuursformatieplan;
Marap; Functieboek; AVG en benoeming Functionaris
Gegevensbescherming (FG); Beleidsplan sociale veiligheid;
Protocollen grensoverschrijdend gedrag, huiselijk geweld en
kindermishandeling; Passend onderwijs; Draaiboek Steunpunt Passend
Onderwijs (SPOE); Jaarverslag vertrouwenspersoon en vertrouwens
persoon integriteit; Jaarverslag Consent; Afdracht percentage
Personeel en Arbeidsmarktbeleid (PSA); Vakantieregeling;
Vergaderstructuur GMR; Privacy voortgang.
Een agendapunt waarbij instemming of advies werd gevraagd, werd
door het bestuur tijdig ingebracht. De ambtelijks secretaris en de
bestuurssecretaris stemden dit met een activiteitenkalender af. Bij
stemming werd een ingebracht punt akkoord bevonden of soms
aangehouden.
Door invoering van passend onderwijs zijn de Consentscholen
ingedeeld in 2 deelregio’s. De GMR heeft veel overlegd hoe hiermee
om te gaan ivm met medezeggenschap. Dit gaat komend jaar door.
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2.2

Opbrengsten

Over genoemde onderwerpen is met elkaar van gedachten
gewisseld. Voor verslagen van de vergaderingen verwijzen wij
naar het GMR deel van de Consent site.
Overleg met de Raad van Toezicht (RvT) zie 2.3.
De contacten tussen db en bestuur zijn als goed ervaren. De
gmr vergaderingen waren goed voorbereid en werden door de
voorzitter deskundig geleid.

2.3

Overleg RvT

Dit schooljaar is er op verzoek van de GMR 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 RvT. Zowel het db als de
RvT zien de meerwaarde van deze gesprekken in. Het
goedgekeurde verslag wordt op het intranet van de
Consentwebsite geplaatst.

2.4

Scholing

In november is een startcursus MR door de GMR georganiseerd
en uitgevoerd door de VOO Vereniging voor Openbaar
Onderwijs. Deze was goed bezocht.
De GMR biedt elk najaar een startcursus aan bij voldoende
belangstelling.
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Financiën 2017 – 2018

3.1

Financiën

Zowel het financieel verslag als de begroting zijn in de
decembervergadering door de GMR goedgekeurd.
De begroting 2017 is niet overschreden hoewel er extra
uitgaven zijn geweest ivm het onderzoek naar een andere
organisatievorm.
De goedgekeurde begroting staat op het intranet van Consent.

Met vriendelijke groet,
Lex Vermeer, ambtelijk secretaris GMR Consent.
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