
 

Jaarverslag GMR de Stroming 
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het GMR jaarverslag 2019-2020 van “De Stroming”, de vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Met gedrevenheid, een kritische blik en 
proactief, heeft de GMR zich het afgelopen schooljaar ingezet. 
 
De ouders en leerkrachten die gezamenlijk de GMR vormen hebben allemaal iets gemeen: zij willen 
bijdragen aan de kwaliteit van de Stroming en haar scholen. Doel hierbij is om de kinderen niet alleen 
een prettige schooltijd te bezorgen, maar hen ook optimaal voor te bereiden op de toekomst. 
 
Wij verwachten met de gemaakte veranderingen dat onze GMR ook in schooljaar 2020-2021 een 
positieve en opbouwende bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit binnen de Stroming. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de GMR van de Stroming,  
Marianne van der Spoel - voorzitter 
 

  



Gemeenschappelijke Medezeggenschap 
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden zaken besproken die school 
overstijgend en van belang zijn voor de meerderheid van de scholen van de vereniging, de GMR is de 
schakel tussen ouders, personeel en bestuur.  
 
Als GMR van de Stroming vinden we het belangrijk om te werken vanuit onze Christelijke identiteit met 
als basis vertrouwen. We willen als een volwaardig gesprekspartner kunnen bijdragen aan de 
beleidsvorming. De GMR stelt zich tevens op als klankbord voor het college van bestuur. 
 
Alle ouders en personeelsleden van de Stromingsscholen en het bestuurskantoor vormen onze 
achterban. 

Ontwikkelingen binnen de GMR 
Door de toename van het aantal scholen binnen de Stroming, groeide ook de GMR. Van iedere school 
was een personeelslid en een ouder vertegenwoordigt in de GMR. Dit maakte de GMR tot een (te) 
groot orgaan wat niet altijd efficiënt en effectief werkte. De behoefte aan focus en 
verantwoordelijkheid, maar ook aan proactief meedenken over beleid met het college van bestuur 
maakte wijzigingen noodzakelijk.   
  
In september 2019 is onder leiding van Dimitri van Hekken en de ouders en personeelsleden die op 
dat moment lid waren van de GMR gestart met een intensief traject waarin de nieuwe GMR is 
vormgegeven.  
 
Vanaf 2020-2021 wordt de GMR van de Stroming gevormd door 6 ouders en 6 personeelsleden, die 
elk een eigen aandachtsgebied hebben. Het gaat om totaal 4 aandachtsgebieden. Daarnaast kunnen 
tijdelijke werkgroepen worden gevormd en zijn er specifieke rollen zoals ‘voorzitter’ en ‘secretaris’. 
 
De 4 aandachtsgebieden zijn: 

 Onderwijs, kwaliteit & identiteit 

 Financiën 

 Personeel, organisatie & identiteit 

 Beheer, huisvesting, Arbo & veiligheid 
 
Op dit moment zijn er 8 leden benoemd en 4 vacatures. We hopen de vacatures aan het begin van 
het nieuwe schooljaar te hebben ingevuld. 
 
Naast de vormgeving van de nieuwe GMR zijn het medezeggenschapsstatuut, de GMR en MR 
reglementen, het verkiezingsreglement en het huishoudelijk reglement geüpdatet. Het MR reglement 
wordt komend schooljaar vastgesteld, de overige documenten zijn in het afgelopen schooljaar 
vastgesteld. 

Bevoegdheden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Naast de ontwikkelingen binnen de GMR zijn de leden van de GMR zijn in het afgelopen schooljaar 5x 
(digitaal) samengekomen voor overleg met het college van bestuur. Als gevolg van de genomen 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is 1 vergadering afgezegd. 

 
De belangrijkste bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd 
in artikel 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). 
 
Op Stromingsniveau betekent dit dat de GMR een rol speelt bij aangelegenheden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van de Stroming of voor de meerderheid van de 
scholen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid.  

Instemmingsaanvragen 
De GMR heeft in het schooljaar 2019-2020 ingestemd met de volgende aanvragen: 

 Personeelsbeleid:  
o Gedragscode 
o Ziekteverzuim 
o Reiskosten 



o Lief en leed reglement 
o Functiehandboek. 

 

Adviesaanvragen 
De GMR heef in het schooljaar 2019-2020 advies gegeven op onder andere de volgende aanvragen: 

 Vormgeving proces vrijwillige bijdragen; 

 Strategische samenwerking; 

 (Meerjaren)begroting en financieel beleid. 

 

Voorgelegd ter informatie 
De GMR heeft in 2019-2020 vanuit het college van bestuur over diverse onderwerpen informatie 
ontvangen, waaronder: 

 Financiële kwartaalrapportages; 

 Talentgroep; 

 Huisvesting; 

 Herstellen onderwijsachterstand n.a.v. corona. 

Informatieavond voor Medezeggenschapsraden 
Op 15 juni stond een informatieavond gepland. De bedoeling was om interactief alle MR-leden, leden 
van de Raad van Toezicht en directeuren te informeren over de wijzigingen binnen de GMR vanaf 
schooljaar 2020-2021 en elkaar beter te leren kennen. Daarnaast wilden we ook informatie ophalen 
over de behoeften van MR-en aan informatie en communicatie door de GMR. Door de maatregelen ter 
voorkoming van de verspreiding van het coronavirus kon deze grote bijeenkomst helaas niet 
doorgaan. In een afgeslankte vorm hebben we gelukkig de MR-en wel kunnen informeren over de 
wijzigingen. 

 
De wens voor een grote bijeenkomst bestaat nog steeds. In het nieuwe schooljaar beoordelen we 
welke mogelijkheden we hiervoor hebben. 

Ledenlijst    
Voorzitter: Marianne van der Spoel (ouder)  
Vice-voorzitter: Jeanette van Kooten (ouder)    
Secretaris: Minette de Boon (personeel) 
Lid: Anja de Boer (personeel) 
Lid: C. van Tilborg (personeel) 
Lid: Christa van As (personeel) 
Lid: Gerco van Dueren den Hollander (personeel) tot 1 maart 2020 
Lid: Harmen den Boer (personeel) 
Lid: Jolanda van der Pijl (personeel) 
Lid: Kimberly Dekker (personeel) vanaf 1 november 2019 
Lid: Lisanne van Ojen (personeel) 
Lid: Marjan den Hartog (personeel) tot 1 november 2019 
Lid: Rianne Goes (personeel) 
Lid: Arjan Pullen (ouder) 
Lid: Angela Tolenaars (ouder) 
Lid: Corine Timmermans (ouder) tot 1 november 2019 
Lid: Eduard.Smelt (ouder) 
Lid: Esther Verhoeven (ouder) 
Lid: Mariska van Mourik (ouder) 
Lid: Miranda Brouwers (ouder) 
 


