Jaarverslag 2020 - Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de Passie
Publieksversie
Wat is de gmr (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van de Passie en wat doet zij? Deze
vragen worden vaak gesteld en hieronder leggen we een en ander graag uit.

Medezeggenschap
Zoals de lokale mr de medezeggenschapspartner is van de schooldirecteur, is de gmr de
medezeggenschapspartner voor de bestuurder (het bevoegd gezag) van de Passie voor zaken die alle
of meerdere Passiescholen betreffen.

Samenstelling
De gmr bestaat uit twaalf leden, gekozen uit personeel, ouders en leerlingen van de Passie in de
verdeling van 6/3/3. De leden van de gmr worden gekozen door leden van de lokale
medezeggenschapsraden.

Bevoegdheden
De gmr mag meedenken en beslissen over overkoepelende zaken die meerdere scholen aangaan.
Vergaderingen van de gmr bestaan altijd uit een gedeelte met en zonder bestuurder. De gmr wordt
geïnformeerd door de bestuurder en hij vraagt de gmr om advies of instemming. Vervolgens overlegt
de gmr zonder bestuurder en bepaalt zij haar standpunt. De vergaderingen worden gekenmerkt door
een prettige, open sfeer.
De bevoegdheden van de gmr zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen), zoals
recht op informatie, initiatief-, advies- en instemmingsrecht.

Hoogtepunten
-

De gmr heeft ingestemd met het voorgenomen besluit tot bestuurlijke samenwerking met
evangelische basisschool De Rank uit Arnhem.
De gmr heeft positief advies gegeven over de intentieverklaring tot bestuurlijke
samenwerking met evangelische basisschool de Olijfboom uit Deventer.

Het jaar 2020 was een veelbewogen jaar door de corona-pandemie. We werden door de bestuurder
op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de scholen en hoorden van de enorme
veerkracht die van iedereen gevraagd werd. Ook als gmr konden we weinig fysiek samenkomen en
vond het meeste overleg plaats door online te vergaderen. Veel bestuurlijke zaken konden gewoon
doorgang vinden en de gmr kon haar instemming of advies blijven geven, soms door extra
mailcontact na een vergadering om tot een standpunt te komen. Zo heeft de gmr aan alles zorgvuldig
aandacht besteed en ook komend jaar hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan goed
evangelisch en Bijbelgetrouw onderwijs op de Passie.
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