
Jaarverslag GMR 2020/2021 

Voor u ligt het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de 
Stichting Van der Huchtscholen. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de GMR in het 
schooljaar 2020/2021.  

 
Terugblik in “Corona-tijd” 
Dit GMR jaarverslag is geschreven in een bijzondere tijd omdat dit schooljaar zich geheel in 
“Coronatijd” heeft afgespeeld. Door de te nemen maatregelen zijn nagenoeg alle sessies, ook die met 
de RvT, online gehouden. Dat is nooit optimaal, maar de punten die behandeld diende te worden zijn 
adequaat behandeld. In sommige gevallen is het voorgekomen dat door Corona onderwerpen naar 
voren zijn geschoven.  
 
Nieuwe Algemeen Directeur  
Dit schooljaar was ook het jaar waarin er een bestuurswissel heeft plaatsgevonden. Hierin zijn 
afgevaardigden van de GMR gevraagd deel te nemen aan de Benoemingsadviescommissie (BAC). Het 
is zelfs in deze tijden gelukt om een goede opvolger te vinden voor Henk Oudshoorn en we hopen de 
constructieve samenwerking met Ronald de Moor voort te kunnen zetten. 
 
M.b.t. de werving en selectie zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen. Het komt niet vaak 
voor dat er een Algemeen Directeur geworven hoeft te worden. Dan is het voor de RvT en 
afgevaardigde GMR leden in de BAC een exercitie die nieuwe omstandigheden en inzichten kent. 
Hierover is in een formeel gesprek met de RvT over geëvalueerd in een daarvoor geplande 
samenkomst van de GMR en RvT. 

 
Nieuw GMR Lid 
Kristiaan Huppelschoten is per dit schooljaar lid van de GMR en vervangt Heleen Nagy als 
vertegenwoordiging van de 3e van der Hucht. Kristiaan heeft de functie van secretaris op zich 
genomen. 

 
Ouderbijdrage 
Een te bespreken aandachtspunt voor de GMR was de ouderbijdrage. Deze inkomsten dalen al jaren. 
De GMR heeft dit onderwerp tot nog toe altijd op de agenda gehad. De afgelopen jaren zijn er 
aanpassingen gedaan aan het makkelijker voldoen van de ouderbijdrage via een betaal App. 
 
Er zijn nog geen structurele significante stijgingen zichtbaar van het binnengehaalde bedrag. Maar 
het binnengehaalde percentage is ook niet direct extreem zorgelijk. Om deze reden is besloten dat 
de huidige GMR het onderwerp niet meer zal behandelen, tenzij er een significante en structurele 
daling is te zien ten opzichte van de huidige percentages. 
 
Banden met de RvT 
2x per jaar is er contact met de RvT. In de laatste ontmoeting is het werving & selectieproces in het 
kader van de nieuwe AD besproken en is ook een eerste opzet gemaakt tot inzichten die leiden tot 
meer synergie tussen de 3 scholen binnen onze stichting. 

 
 
 
 
 
 
 



Wie zitten er in de GMR 
De GMR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (personeelsgeleding, 3 leraren) en een 
vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding, 3 ouders) van elke school. De directie maakt geen 
onderdeel uit van de GMR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.  

 
Lerarengeleding  
Jacqueline Siebbeles (1e Van der Hucht)  sinds sept 2016  
Karola Schipper (2e Van der Hucht)  sinds sept 2018   
Kristiaan Huppelschoten (3e Van der Hucht) sinds sept 2020  Secretaris  

 
 
Oudergeleding 

Jordi Butterhoff (1e Van der Hucht)  sinds sept 2018   
Rene Toxopeus (2e Van der Hucht)  sinds sept 2019   
Jeroen van Ginkel (3e Van der Hucht)  sinds sept 2016  Voorzitter 
 
 
Ambitie 2021/2022 
We gaan door met de verdere professionalisering van de GMR die in 2016 is ingezet. Dit houdt in dat 
de GMR streeft naar een optimaal besluitproces. Hierdoor loopt de algemene besturing van de 
stichting geen onnodige vertragingen op. GMR leden kennen hun rol en bereiden zich goed voor 
waardoor vergaderingen efficiënt en effectief verlopen.  
        
Als vervolg op de dit schooljaar met de RvT besproken synergie voordelen van de stichting, is het 
aannemelijk dat dit een onderwerp van gesprek en aandacht zal blijven in schooljaar 2021-2022. 

 
Bijeenkomsten GMR 2020/2021     
• 6 oktober 2020 

• 8 december 2020 
• 15 februari 2021 
• 26 april 2021 
• 15 juni 2021 

 
Bijeenkomsten GMR met RVT 2020/2021     
• 1 oktober 2020 

• 26 mei 2021 
 

Advies en instemmingsonderwerpen 

Protocol medicijnverstrekking & medisch 
handelen en logboeken 

6 oktober 
2020 

Instemming en positief advies 
alle geledingen 

Begroting 2021-2022 ??? 8 december 
2020 

Positief advies 

BFP 21-22 12 april 2021 Instemming en positief advies 
alle geledingen 

Jaarrekening 2020 (concept) 14-juni 2021  

 
Overige vergaderpunten 

Er is met regelmaat gesproken over de voortgang van de school aan de hand van de 
managementrapportages, waarbij ook stil is gestaan bij terugkerende onderwerpen zoals, cito-
uitslagen, aantal leerlingen, ontwikkelingen op de drie scholen en de financiën. 

 



Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we graag naar de verslagen die 
op de website van de stichting te vinden zijn.  

 
Financiële verantwoording schooljaar 2020/2021 
De GMR heeft jaarlijks een budget ter grote van € 2000,00 dat besteed kan worden aan 
deskundigheidsbevordering, onkosten gemaakt door MR-leden en het organiseren van 
activiteiten. Er is geen gebruik gemaakt van het budget. 

 
Wat doet de GMR 
Wat de medezeggenschapsraad is op schoolniveau, is de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken op centraal(stichting) niveau. Beleidsvoornemens die van 
toepassing zijn op alle scholen worden vanuit de Stichting voorgelegd aan de GMR ter advisering of 
instemming. De leden van de GMR worden rechtstreeks gekozen door de leden van de afzonderlijke 
medezeggenschapsraden, maar hoeven zelf niet persé lid te zijn van een aan school verbonden 
medezeggenschapsraad. De GMR heeft evenals elke medezeggenschapsraad een personeelsgeleding 
en een oudergeleding. 

 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de GMR 
om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de GMR alleen haar 
mening geven, instemming betekent dat de GMR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. 
Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de 
directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 
 
Daarnaast schrijft de wet voor dat de GMR en de RvT twee keer per jaar bijeenkomen om de 
wederzijdse contacten te bevorderen.  
 
Laten we hopen dat het volgende verslag wordt geschreven in een tijd dat we weer in het “oude” 
normaal leven… 

 
Groeten, 

 
Jeroen van Ginkel 
Voorzitter GMR stichting van der Huchtscholen. 
 


