Jaarverslag 2017 - Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de Passie
De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de Passie is voor het bevoegd gezag
van de Passie de medezeggenschapspartner voor zaken die alle of meerdere Passiescholen
betreffen. Voor zaken die slechts één van de scholen aangaan, is de lokale MR de
medezeggenschapspartner van de schooldirecteur.
De GMR vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen zijn gesplitst in een deel waarin
de GMR met de bestuurder overlegt en daarin mondeling toelichting vraagt op de agendapunten. In
het deel zonder de bestuurder bepaalt de GMR zijn standpunt en geeft daarna instemming en/of
advies. De vergaderingen tussen bestuurder en GMR zijn informatief en constructief en vinden
plaats in een goede sfeer.
Twee keer per jaar bezoekt een afvaardiging van de Raad van Toezicht een vergadering van de
GMR en laat zich daarmee informeren over het werk van de GMR, de relatie met de bestuurder en
wat er speelt op de scholen.
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Ambtelijk secretariaat

Petra Veening ondersteunt sinds september 2015 de GMR als ambtelijk secretaris.

Overleggen en vergaderingen

De GMR of geledingen daarvan voerden overleg met de bestuurder op 9 maart, 18 mei, 29 juni, 21
september, 16 november en 14 december. Op initiatief van de Raad van Toezicht hebben de GMR
en de Raad van Toezicht informeel overleg gevoerd op 17 mei en 16 november.
In extra vergadering op 30 maart vergaderde de PGMR met en zonder de bestuurder over het
taakbeleid.

Scholing

Op 30 maart heeft de GMR incompany een training van Verus gevolg: verdiepingstraining GMR.

Formele werkzaamheden

De overige formele werkzaamheden van de GMR laten zich beschrijven door onderstaand overzicht
per maand. Aan instemmingen, adviezen en reacties zijn altijd kortere of langere perioden van
overleg en bijstelling voorafgegaan.

Maart
-

Mei

-

Juni

-

Instemming wijziging van de inrichting financiële functie bovenschools
Positief advies wijziging functieprofiel lid Raad van Toezicht
Instemming m.b.t. nadere invulling wervingsprocedure LC-docenten
PGMR heeft overleg met de bestuurder over taakbeleid 2017-2018

Jaarverslag en jaarrekening ter informatie
Twee leden van de PGMR nemen zitting in de klankbordgroep strategisch personeelsbeleid
Instemming met het medezeggenschapssatuut en het medezeggenschapsreglement
Positief advies op benoeming Jaap Ketelaar als lid van de Raad van Toezicht
Positief advies op invoering van de lesmethode BeLoved voor leerjaar 1 en 2
Instemming met het formatieplan 2017-2018
Bespreking van het document ‘Beleefde identiteit’
We nemen afscheid van Arie van der Vlies. Hij wordt opgevolgd door Judith Mos.

September
-

Positief advies op de kaderbrief
Voornemen bestuurlijke samenwerking met de Rots besproken
GMR en bestuurder blikken terug op de samenwerking in voorgaand schooljaar

November
-

-

Instemming beleidsplan informatiebescherming privacy
Instemming met het tijdelijk format functioneringsgesprekken/afronding cyclus
beoordelingsgesprekken
Informatiebijeenkomst GMR de Passie en MR de Rots over bestuurlijke samenwerking
Evaluatie huishoudelijk reglement
De GMR ontvangt ter informatie de schooljaarplannen
Bestuurder informeert de GMR over de gespreksthema’s die in het identiteitsberaad aan de
orde komen. Marsha Nies neemt vanuit de GMR deel aan dit beraad.
De GMR spreekt met een lid van de Raad van Toezicht. Onderwerpen van gesprek zijn
onder andere aanpassing format voor de gesprekken tussen RvT en GMR, identiteit en
bestuurlijke samenwerking de Passie-de Rots.
Twee GMR-leden hebben workshops gevolgd op het WMS-congres

December
-

Instemming document ‘Beleefde Identiteit’
Instemming intentieverklaring bestuurlijke samenwerking de Passie – de Rots
Werkbegroting stafbureau 2018: instemming omvang van het budget voor het stafbureau
Werkbegroting stafbureau 2018: positief advies op onderverdeling van het budget voor het
stafbureau
Begroting 2018: instemming (ongewijzigde) verdeelsleutel van de kosten van het
stafbureau over de scholen
Begroting 2018: positief advies op de rest van de begroting 2018 voor zover het geen
schoolspecifieke zaken betreft waarop de lokale medezeggenschapsraad adviesrecht heeft
Positief advies op notitie hoogte eigen vermogen

Naast alle formele instemmings- en adviesaanvragen informeert de bestuurder de GMR door middel
van de managementrapportages die de directeuren maken voor de bestuurder. Verder informeert
hij de GMR over lopende projecten zoals identiteitsberaad, onderwijs, integraal veiligheidsbeleid,
huisvesting, jaarlijkse studiedag voor het personeel, externe communicatie.
Vanaf september is de GMR in elke vergadering geüpdatet over de voortgang bestuurlijke
samenwerking de Passie-de Rots. Op deze manier wordt de GMR meegenomen in dit proces.
Ook ontvangt de GMR de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

