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Het db is samengesteld uit 5 personen:
. Marc Altink, voorzitter en ouder,
. Madelon Verplanke-Klippel, vice-voorzitter en ouder,
. Martijn Oude Nijhuis, ouder,
. vacant, personeel
. vacant. Personeel
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 2019 – 2020
Evaluatie

De planning was dat de GMR dit schooljaar vijf keer bij elkaar zou komen,
te weten op een nieuwe vaste locatie en wel in de centrale hal van ombs
Het Zeggelt aan de Meeuwenstraat. Maar omdat medio maart 2020
vanwege de coronacrisis ook het onderwijs op slot ging veranderde er van
alles. De eerste drie GMR-vergaderingen hebben als gepland plaats kunnen
vinden, inclusief commissievergaderingen en de voorbereidende
overlegmomenten tussen het db en het CvB van Consent. Voor de
vergaderingen van april en juni is er aan de achterbannen van onze GMRleden om mandatering gevraagd om als db in het GMR-overleg met het CvB
de hele GMR te kunnen vertegenwoordigen. Die vergaderingen – en ook de
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voorbereidende overlegrondes – hebben via zoom plaatsgevonden. Voor
beide keren was er een ruime, tweederde meerderheid voor dit mandaat.
Eventuele controversiële onderwerpen zijn niet op de agenda geplaatst.
Omdat het db van de GMR nog niet op volle sterkte was hebben we een
extra beroep kunnen doen op twee leerkrachten, Nienke Wennink en
Myriam van Dam, die voor beide GMR-vergaderingen van april en juni
tijdelijk tot de P-geleding van het db toetraden. Voorafgaand aan de
vergaderingen werden alle GMR-leden uitdrukkelijk uitgenodigd
verheldering te vragen en op- en aanmerkingen te plaatsen. Enige GMRleden hebben hier uitvoerig gebruik van gemaakt.
Voor alle vergaderingen worden de uitnodigingen en de verslaglegging
door de ambtelijk secretaris uitgevoerd, gedeeld op de website en
gearchiveerd.
De vernieuwde structuur met commissies, waartoe vorig schooljaar
hoopvol werd overgegaan, is dit schooljaar mede door de coronacrisis nog
niet voldoende uit de verf gekomen. Toch hebben commissies overleg
gehad en adviezen gegeven. Deze zijn samengesteld uit GMR-leden en
stafmedewerkers van Consent. De commissies zijn:
1. Financiën
2. HRM
3. Onderwijs
4. Facilitair
5. IBP
6. Strategie
Door het vooroverleg kan het db van de GMR sneller en een meer
afgewogen advies geven in de plenaire vergaderingen. De voorgenomen
evaluatie van deze nog nieuwe werkwijze heeft dit schooljaar niet plaats
kunnen vinden.
Wij hebben, mede vanwege een efficiënter vergaderstructuur, op weg naar
een GMR 2.0., een verhoogde opkomst en betrokkenheid bij vergaderingen
gezien. De vertegenwoordigingsgraad is toegenomen en bij verhindering
wordt ook beter afgemeld. Toch lukt het nog niet om GMR-leden van alle
scholen met grote regelmaat bij de vergaderingen te kunnen begroeten en
zijn er nog enkele scholen die geen tweede afgevaardigde, hetzij voor de
P-; hetzij voor de O-geleding, hebben kunnen vinden.
In dit vergaderjaar zijn diverse besluiten genomen en goedkeuringen
verleend. Ook heeft het CvB de GMR op vele terreinen geïnformeerd.
Onderwerpen als de Marap, de Deelregio NO Twente en Passend
Onderwijs, de Meerjarenbegroting en het Bestuursformatieplan, het
Sponsorconvenant, het Strategisch HR Beleidsplan, notities als Leiderschap
bij Consent, het Integraal Huisvestingsplan, Regie op Onderwijskwaliteit en
het besluit tot Opheffing van de Hoorcommissie Bezwaarschiften bij
Consent en het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag werden besproken
en akkoord bevonden. We werden geïnformeerd over het Bovenschools
Beleidsplan Cognitief Talent en ook over het aanbod van een Collectieve
Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Dit jaar vond er ook een uitgebreide evaluatie plaats van de begrotingsmaatregel om de eerste dag verzuim niet meer te vervangen. Ook bij de
inzet van de ‘overgebleven’ stakingsmiddelen werd de GMR betrokken.
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In de ontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking tussen de drie grote
schoolbesturen, de stichtingen KOE, VCO en Consent m.b.t. het Onderwijsen Ontwikkelpact ‘De Handen Ineen,’ zijn we vanaf het begin geïnformeerd
geweest. De intentie is de betreffende individuele MR’en en de GMR bij
iedere fase in dit proces te betrekken.
Het Activiteitenplan 2020 en de begroting van de eigen GMR werden ook
behandeld.
In enkele vergaderingen zijn sprekers uitgenodigd om hun specifieke
terrein toe te lichten. Dit waren de Functionaris Gegevensbescherming, de
Bedrijfsarts en de voorzitter van de Raad van Toezicht.
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De GMR is lid van de VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs) en heeft
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 tussen het db van de GMR en
vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht van Consent. De eerste, op
30 september, vond fysiek plaats; de tweede bijeenkomst op 8 juni was via
Teams. 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. Uitvoerig is dit jaar van gedachten gewisseld over de
consequenties die de lockdown en het onderwijs op afstand voor kinderen,
gezinnen en het personeel en voor onderwijsontwikkelingen hebben
gehad. Het goedgekeurde verslag van beide bijeenkomsten zijn op het
intranet van de Consentsite geplaatst.
Op 9 december 2019 werd een goedbezochte VOO startcursus voor (G)MRleden georganiseerd. De tweede, voorbereide cursus kon vanwege de
coronacrisis niet doorgaan. Bij voldoende belangstelling biedt de GMR elk
najaar een startcursus aan. Ook staat de GMR open voor andere vragen om
scholing.

Financiën 2019 – 2020
Financiën

In de vergadering van december 2019 werd naast het activiteitenplan ook
de begroting voor 2020 besproken en aangenomen. De uitgaven van 2019
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,
Bert Oude Engberink, ambtelijk secretaris GMR Consent
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