Jaarverslag GMR O2A5
2020

INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
(GMR) van de Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (O2A5).
O2A5 bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Molenlanden, Vijfherenlanden en
West Betuwe. O2A5 is verdeeld is 5 onderwijsteams.

MEDEZEGGENSCHAP BIJ O2A5
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad oftewel MR.
In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders/verzorgers en personeelsleden.
Elk cluster heeft een ClusterMedezeggenschapsraad oftewel CMR
In de CMR zitten vertegenwoordigers uit de MR-en van de scholen uit het betreffende cluster.
De GMR functioneert op organisatieniveau van O2A5: het adviseren en eventueel instemmen om zo
O2A5 te optimaliseren.
De scholen in gemeenten met 1, 2 of 3 medezeggenschapsraden c.q. deelraden zijn in de GMR
vertegenwoordigd met 1 personeelslid en 1 ouder; de scholen in gemeenten met meer dan 3
medezeggenschapsraden c.q. deelraden zijn in de GMR vertegenwoordigd met 2 personeelsleden
en 2 ouders.
De leden van de GMR hebben niet verplicht zitting in de MR van een school, maar worden wel door
de betrokken medezeggenschapsraden gekozen. De zittingstermijn bedraagt 2 schooljaren, waarna
herverkiezing mogelijk is. Namens het bevoegd gezag voert de bestuurder de besprekingen met de
GMR en de GMR-geledingen.
De opbouw en positie van de medezeggenschapstructuur binnen O2A5 in een organogram.
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 2020
Dagelijks bestuur van de GMR zijn:
Sandra Harsveldt
Voorzitter
Irene Domburg
Voorzitter per 26-11-’20
Marius Kalkman
Secretaris

Ouder
Ouder
Personeel

De totale GMR bestaat uit 13 personen, bestaande uit een oudergeleding (O-GMR) en een
personeelsgeleding (P-GMR).
Secretariële ondersteuning GMR:
De GMR ontvangt op secretarieel gebied (verslaglegging, verspreiding stukken e.d.) ondersteuning
van mevr. R. den Uil en mevr. M. Engelen.
Financiële ondersteuning GMR:
De GMR ontvangt op financieel gebied ondersteuning van dhr. J. van Dommelen.
Contact met de achterban:
De GMR probeert contact te houden met de achterban op verschillende manieren. Te weten:
•
de informatie op de O2A5 website actueel houden
•
stukken en informatie (vooraf) doorspreken in CMR en MR vergaderingen
Werkwijze GMR:
19.15-19.45
dagelijks bestuur bereidt de vergadering voor met de bestuurder
20.00-21.30
vergadering met bestuur
21.30-22.00
besluit- en adviesvorming GMR, bestuur op afroep
Natuurlijk vond een groot gedeelte van de vergaderingen plaats via Teams i.v.m. Covid-19.
Om de GMR beter te laten functioneren is deze in commissies onderverdeeld:
Financiën en Huisvesting
Dennis Neuschwanger
Marius Kalkman
Irene Domburg
Whitney Veen
Inge de Jong-Bogaard
Niels v/d Pas

Onderwijs en Kwaliteit
Willem Lindeboom
Willem Beeuwkes
Yvonne de Kreij

Personeel en Organisatie
Linda Rietveld
Janet v/d Heijden
Sandra Harsveldt
Maressa Boonekamp

Elke commissies heeft zijn eigen deskundigheid, waardoor er beter naar bepaalde agendapunten
gekeken kan worden. De commissies brengen verslag uit in de GMR. Deze verdeling in commissies
blijkt in de praktijk goed te werken.
Vergaderingen
De GMR vergaderingen vinden altijd plaats op het Bestuursbureau in Arkel, op De Dam 1.
Een overzicht van de vergaderdata (onder voorbehoud) in het jaar 2021:
11 maart
15 april
17 juni
30 september (optie)
28 oktober
25 november
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Op de website van O2A5 (www.o2a5.nl ) zijn onder het kopje GMR altijd de vergaderdata,
verslagen en de te behandelen stukken te vinden.
De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, dat betekent dat een ieder welkom is om op de
publieke tribune plaats te nemen.

TERUGBLIK JAAR 2020
Agendapunten voor de GMR in het jaar 2020 waren o.a.:
. Bestuursformatieplan 20/21
Wat kan men komend jaar inzetten. Wederom drie jaar werkgelegenheidsgarantie.
. Keuze Arbodienst
Wie gaat ons helpen goed om te gaan met het ziekteverzuim.
. Rapportage resultaten eindtoetsen 2020
Hoe scoren de scholen binnen O2A5 en wat wordt er ingezet als niet voldoende is.
. Strategisch Beleidsplan
Een kort en krachtig beleidsplan opgebouwd rond 7 thema’s, nu vertaald in graphics. De
clusters zijn vrij in de uitwerking.
. Kaderbrief
Hoe gaat het met de voortgang van het Strategisch Beleidsplan.
. Raad van Toezicht
Elkaar op de hoogte houden om zo het bestuur optimaal te laten functioneren.
. Begroting
Hoeveel geld komt er binnen en hoe wordt dit verdeeld.
. Meerjarige Onderhoudsprognose (MOP)
Hoeveel geld is er nodig voor het onderhoud van onze schoolgebouwen.
. Vakantieregeling 2021/2011
. Zij-instroom en reïntegratie
. Thuiswerkprotocol

FINANCIELE VERANTWOORDING
De GMR heeft geen noemenswaardige kosten gemaakt dit jaar.

VOORUITBLIK JAAR 2021
Naast bovengenoemde zaken die elk jaar terugkomen op de agenda, wil de GMR zich komend jaar
bezighouden met:
. Meer gebruik maken van de specialisaties van de commissies.
. Kritisch en samen met bestuurder en Raad van Toezicht werken aan een goed O2A5.
. Nog meer toewerken naar een pro-actieve GMR. Dat niet alleen de punten van het bestuur op de
agenda komen, maar ook door de GMR zelf aangedragen punten.
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