JAARVERSLAG GMR SCHOOLJAAR 2019-2020
Inleiding
In dit jaarverslag wordt beschreven hoe de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
de Stichting Scala College en Coenecoop College heeft gefunctioneerd in het schooljaar 2019-2020.
Doelstelling GMR
De GMR wil op een constructieve manier de belangen van de leerlingen en het personeel
vertegenwoordigen, de kwaliteit van het onderwijs bewaken en met één stem reactief en pro-actief
reageren. Verder wil de GMR een solide, betrouwbare, betrokken en volwaardige gesprekspartner
van het college van het bestuur zijn.
Samenstelling
In het jaar 2019-2020 hadden de volgende personeelsleden zitting in de GMR: Esther Bolscher, Leon
Emmel (voorzitter), Rosé Harkes, Kees van Ommen en sinds mei 2020 ook Sjaak Wenteler. De laatste
heeft Mark Berckenkamp opgevolgd. Monic van Puijenbroek is t/m december 2019 secretaris van de
GMR geweest, zij is opgevolgd door Erna van Goch. Namens de leerlingen hebben in wisselende
samenstelling Bo van Beyere, Robin Jacobs, Robin Haasbeek, Nils van der Horn en Marjolein Zoomers
zitting gehad.
De oudergeleding bestond uit Natascha Hermse, Nico de Jong, Linda van Nieuwenhuizen, Juliën
Segers en Marc Vrij (ook in wisselende samenstelling).
Vergaderingen
Het afgelopen jaar heeft de GMR vijf reguliere vergaderingen gehad. De opkomst van de leden is een
aandachtspunt voor volgend jaar. Met name de ouder- en leerlinggeleding hebben beterschap
beloofd voor het komende schooljaar.
De GMR heeft twee vergadermomenten gehad met de raad van toezicht van de Stichting. De sfeer
tijdens de vergaderingen was kritisch en open.
Werkwijze GMR
De jaaragenda wordt afgestemd met de jaaragenda van het cvb en de planning & control cyclus. De
GMR wordt voorgezeten door de voorzitter, die wordt bijgestaan door een bestuurlijk secretaris.
Adviezen en besluiten
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende besluiten en adviezen gegeven:
Datum
Besluit/advies
10-10-2019 Positief advies aanstelling directeur bedrijfsvoering
10-10-2019 Besluit intrekking van de regeling bezwarenprocedure personele aangelegenheden
04-12-2019 Instemming nieuwe arbodienst
04-12-2019 Positief advies begroting 2020
05-03-2020 Positief advies aanstelling externe vertrouwenspersoon
13-05-2020 Instemming klachtenregeling St. Scala College en Coenecoop College
13-05-2020 Instemming regeling werving en selectie
13-05-2020 Positief advies jaarverslag 2019 St. Scala College en Coenecoop College
24-06-2020 Instemming aanpassing reglement GMR (zittingstermijn van 2 naar 3 jaar)

Financieel overzicht
De GMR wordt gefaciliteerd volgens de richtlijnen van de cao vo. Er is (nog) geen apart budget voor
de GMR. Het voorstel is om dit op te nemen in de begroting.
Scholing
De leden van de GMR hebben in het jaar 2019-2020 geen scholing gevolgd.
Tot slot
Het was een intensief schooljaar met nieuw en/of aangepast beleid en door de coronamaatregelen
soms chaotische vergaderingen. De GMR kan nog groeien in haar rol als positief kritische
gesprekspartner van het college van bestuur.
De rol van voorzitter wordt in het nieuwe schooljaar overgedragen aan Stan Kostermans.
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