
Jaarverslag GMR 2021/2022 
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 2021/2022.  
 
Het is het laatste verslag wat ik maar als voorzitter van de GMR aangezien mijn 2e termijn er op zit.  
 
Terugblik 
Het was het eerste volle schooljaar jaar met de nieuwe bestuurder, Ronald de Moor. Corona had nog 
steeds een impact. Ook op de vergaderingen, omdat deze soms toch weer online moesten of 
hybride. Vergaderen gaat nu eenmaal het beste als je fysiek bij elkaar bent. Zeker om zo goed de 
contacten aan te halen met de nieuwe bestuurder, maar ook met nieuwe GMR leden.  
 
Gelukkig zijn veel vergaderingen met elkaar gehouden. De locatie was dit jaar de 3e van de Hucht. 
 
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 (niet her verkiesbaar) 
Anneke Hagmolen of ten Have (2e Van der Hucht) sinds sept 2021   
Heleen Nagy (3e Van der Hucht)    sinds sept 2021   
 
Oudergeleding 
Eva Smink (1e Van der Hucht)  sinds nov  2021 (Tot die tijd heeft Jordi waargenomen)  
Rene Toxopeus (2e Van der Hucht) sinds sept 2019    
Jeroen van Ginkel (3e Van der Hucht) sinds sept 2016  (Voorzitter, niet her kiesbaar) 
 
Ambitie 2021/2022 
In dit jaar hebben we als ambitie neergelegd om meer met elkaar te spreken over voordelen van het 
samenwerken van de scholen onderling. Dit bleek ook een belangrijk punt vanuit het bestuur en de 
RvT te zijn. In dit kader is  door Ronald de Moor een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle 
geledingen, dus de MRen, de GMR, de directeuren en de RvT zijn aangeschoven. Dit in het kader van 
het strategische beleidsplan voor de komende jaren 
 
Hiermee is ook voldaan aan de wettelijke verplichting dat de RvT en GMR 2x per jaar dienen samen 
te komen zoals is omschreven in de WMS. 
 
Bijeenkomsten 2021/2022     

• 11 oktober 2021, algemene bijeenkomst  

• 1 december 2021, algemene bijeenkomst  

• 15 februari 2022, algemene bijeenkomst 

• 24 februari 2022, Strategisch Beleidsplan 2023 – 2027 (O.a. Rvt en GMR) 

• 5 april 2022, Strategisch Beleidsplan 2023 – 2027 vervolg (O.a. Rvt en GMR) 

• 11 april 2022, algemene bijeenkomst 

• 28 juni 2022, algemene bijeenkomst 
 
 



 
 
 
Advies en instemmingsonderwerpen 

Begroting  1 december 2021 Instemming en positief advies 
alle geledingen 

Vakantierooster 15 februari 2022 Instemming en positief advies 
alle geledingen 

ARBO Beleidsplan 11 april 2022 Instemming en positief advies 
alle geledingen 

Bestuursformatieplan 2022-
2023 

11 april 2022 Instemming en positief advies 
alle geledingen 

Voorstel samenvoegen BFP en 
begroting 

28 juni 2022 Instemming en positief advies 
alle geledingen 

Allocatiemodel 28 juni 2022 Instemming en positief advies 
alle geledingen 

 
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, de financiën en het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) in het kader van de coronapandemie.  
 
Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we graag naar de verslagen die 
op de website van de stichting te vinden zijn. (https://www.vanderhucht.nl/mr-en-gmr/) 
 
Financiële verantwoording schooljaar 2021/2022 
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. In het schooljaar 2021/2022 zijn vanuit dit budget de onderstaande zaken bekostigd. 
 
Omschrijving     Kosten      Totaal 

Budget volgens begroting               € 2.000,00 
 
Uitgaven 
Etentje GMR leden   € 315,00    €    315,00 
Totaal uitgaven         €    315,00 
 
 
 

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 Medezeggenschap op scholen 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 



 advies geven, instemming betekent dat de GMR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. 
Naast de formele bevoegdheden van de GMR 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. 
 
 
 

 
Jeroen van Ginkel 
Voorzitter GMR stichting van der Huchtscholen. 
 


