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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de GMR van stichting Op Kop. Ondanks alle beperkingen
van het coronavirus, toch een jaar waarin we hard gewerkt hebben en veel bereikt
hebben. Zo is er een nieuwe bestuurder gekomen en zijn er weer veel beleidsstukken
voorbijgekomen die we ingestemd hebben of waar we advies op hebben gegeven. In dit
verslag vindt u een overzicht van alle stukken die het afgelopen jaar voorbij zijn gekomen.
Daarnaast ook een vooruitblik voor het komende jaar, een kritsche terugblik op het eigen
functioneren van de GMR en natuurlijk onze financiële verantwoording. Veel leesplezier!

https://www.stichtingopkop.nl/over-ons/medezeggenschap/
https://www.stichtingopkop.nl/over-ons/medezeggenschap/


DE GMR

De GMR is een vertegenwoordiging van alle

medezeggenschapsraden binnen Op Kop en

bestaat uit 8 leden, die samen alle scholen van

de stichting vertegenwoordigen. 4 daarvan 

 zijn ouders en 4 zijn personeelsleden. Zij zijn

door middel van stemming gekozen en hebben

een zittingstermijn van 3 jaren.  Iedereen heeft

zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Daarnaast heeft iedereen een expertgroep,

waarin actief wordt meegedacht over

verschillende onderwerpen. Natuurlijk hebben

we ook een dagelijks bestuur. Kim Webster is

onze voorzitter en Edith ter Heijde onze

secretaris. De GMR houdt zich bezig met zaken

die van gemeenschappelijk belang zijn voor

alle of een meerderheid van de scholen. Voor

het beleid dat op stichtingsniveau wordt

vastgesteld geldt dat dit voor advies of

instemming wordt voorgelegd aan de GMR. 

Aan het eind van vorig schooljaar heeft

Rianne Barelds afscheid genomen van de

GMR. We willen haar nog een laatste keer

bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.

De vacature die daardoor open is komen te

staan is nog niet opgevuld. 
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DE HOOGTEPUNTEN
Door het proces van het aannemen van een

nieuwe bestuurder, is de GMR vaker bij elkaar

gekomen, dan de geplande negen

vergaderingen. Normaal gesproken vindt er 2x

per jaar een bijeenkomst plaats met de MR'en

van alle scholen. Helaas zijn deze vanwege

corona afgelast. Er zijn twee formele

vergaderingen met RVT geweest. Eén met een

afvaardiging en één met de voltallige GMR.

Daar is onder andere de code voor goed

bestuur doorgenomen. Ook bespreken we de

voortgang van zowel de GMR als de RVT. 

Op 1 april start Wim Bok als onze nieuwe

bestuurder. Na een periode van onrust, gaan

we uit van een prettige samenwerking met de

nieuwe bestuurder. Ondanks dat alles nog

steeds online moet, verloopt dit tot nog toe

goed. 

Het afgelopen jaar hebben we ook kritisch

gekeken naar de taakverdeling en de

verschillende rollen binnen de GMR, zodat

deze op een goede manier verdeeld kunnen

worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het

bijhouden van de actiepuntenlijst of het

deelnemen aan een expertgroep. 
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Tijdens de studiemiddag van Stichting op Kop

hebben we ons van onze beste kant laten zien.

We hopen dat daardoor steeds beter bekend

wordt wat de GMR doet en wat we kunnen

betekenen voor alle betrokkenen binnen de

stichting. 

Om de samenwerking met de MR'en zo goed

mogelijk te bewerkstelligen is er onder alle

MR-leden een enquête uitgezet. Hier is

veelvuldig op gereageerd, wat ervoor zal

zorgen dat de komende gezamenlijke

bijeenkomsten nuttig en informatief zullen zijn.

Aan het einde van vorig schooljaar is de het

dagelijks bestuur van de GMR bij alle scholen

langsgeweest. Daar hebben zij een

informatieve brochure en een kleine attentie

langsgebracht, om voor de MR-en bij te

dragen aan een positieve afsluiting van het

schooljaar.



DE CIJFERS

Ook dit jaar zijn er weer veel

beleidsstukken door de GMR

behandeld. Wij hebben daar

advies over gegeven, stukken

ingestemd en er waren stukken

bedoeld ter informatie. Mocht je

interesse hebben en sommige

stukken in willen zien. Kijk dan op

het intranet, daar zijn alle

beleidstukken terug te vinden. 

VOORUITBLIK EN DOELEN

2
Vuchtbare, fysieke

bijeenkomsten met de
MR'en

2022
Veel nieuwe

beleidstukken waar we
mee instemmen of

positief advies op geven.

RVT
Goede relatie behouden

en verder uitwerken. Wie
neemt wanneer welke

rol. 

Voor het komende jaar willen we de samenwerking met de MR'en, de RVT en

het bestuur nog meer versterken. Er staan nog een aantal belangrijke plannen

op stapel. Zo zit de nieuwe gesprekscyclus eraan te komen, wordt er hard

gewerkt aan het nieuwe verzuimbeleid en het functieboek. Tenslotte kijken

we uit naar een verdere implementatie van het strategisch beleidsplan. 

Tenslotte wil de GMR blijven laten zien dat we een serieuze gesprekspartner

zijn en onze eigen organisatie goed op orde hebben. De GMR zet zich in om

de professionalisering van de medezeggenschap binnen Op Kop te

waarborgen en te vergroten, met als doel meer regie over

medezeggenschapsaangelegenheden

De GMR streeft naar een zo helder en transparant mogelijke communicatie

met het bestuur en neemt zich voor actief bij te dragen aan de kwaliteit van

de beleids- en besluitvorming.  


