
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar ( SKOW) 

Jaarverslag  

september 2015 - augustus 2016 

 

Algemeen: 

De SKOW heeft  3 basisscholen onder haar beheer.  Elke school wordt in de GMR 

vertegenwoordigd door twee leden, een ouderlid en een personeelslid. Elke 

basisschool heeft ook een eigen MR. De leden van de GMR zijn tevens lid van de 

MR van hun eigen school. De uitwisseling  tussen MR-en en GMR wordt zo optimaal 

benut. De directeur-bestuurder  van de SKOW, Rob de Jong, is bij de vergaderingen 

aanwezig voor advies en informatie.  

 

Leden:  

Per school wordt eerst het ouderlid en vervolgens het personeelslid genoemd. 

St. Bonifaciusschool:  Roy Pillen en Mariëtte Hendriks 

St. Jan Baptistschool: Anneke van Harmelen en Mattie Keijzer 

St. Jozefschool: Martin v.d.Heijden en John Schrader 

 

Vergaderingen: 

In dit schooljaar heeft de GMR vier keer vergaderd:  15 oktober 2015, 13 januari  

2016, 5 april 2016 en 15 juni 2016. 

Ook was er dit jaar een bijeenkomst met het bestuur van SKOW  op 2 juni met als 

onderwerpen: 

- schakelklas 

- bestuurlijke samenwerking/fusie/IKC  

- financiën  

- ouderbetrokkenheid 

- samenwerking peuterspeelzalen 

- vervangingspool  

 



Taakverdeling: 

Elk nieuw schooljaar start de GMR met het verdelen van de taken: 

Voorzitter: Martin v.d.Heijden  

Vicevoorzitter, secretariaat, jaarplan, jaarverslag: John Schrader 

Opstellen agenda: Martin v.d.Heijden 

Notulen: Mattie Keijzer, Anneke van Harmelen, Roy Pillen en Mariëtte Hendriks  

 

Besproken onderwerpen en beleidsplannen: 

De agenda van de GMR wordt o.a. vastgesteld aan de hand van het jaarplan. 

Daarnaast wordt aangedacht  gegeven aan actuele onderwerpen zoals: Passend 

onderwijs, de functiemix en de CAO. 

De volgende onderwerpen en beleidsplannen zijn dit jaar in de GMR-vergaderingen 

besproken en indien nodig vastgesteld: 

 Passend Onderwijs 

 GMR reglement en huishoudelijk reglement 

 Jaarverslag 2014-2015 

 Terugkoppeling MR-en 

 Meerjarenbegroting SKOW 2016-2019 

 Bestuursformatieplan 2016-2017 

 Functieboek 

 Klachtenregeling 

 Arbobeleidsplan  

 Bestuursverslag 2014 

 Voortgang bestuurlijke samenwerking en ontwikkeling nieuwe school/IKC 

 Ouderbetrokkenheid 

 Vakantierooster 2016-2017 

 Sponsoring 

 Veiligheidsplan 

 Ouderenbeleid 

 CAO 

 Werken met tablets 

 Functiemix 

 Stategisch beleidsplan SKOW 2015-2019 

 Taakverdeling binnen GMR 

 Procedure werving en selectie 

 Normjaartaak 



 Onderhoudsplan scholen 

 Vervangingspool/vervangingsbeleid 

 Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid 

 Schoolplannen 2015-2019 

 

Namens de GMR, 

 

Martin v.d.Heijden    John Schrader 

Voorzitter      Secretaris 

Juli 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 


