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Jaarverslag GMR ROOBOL 2020-2021 
 

De GMR (gemeenschappelijk medezeggenschapsraad) is een waardevolle partner bij de 
totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet 
medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij 
en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt 
zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus op zaken die alle scholen aangaan. De 
GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen zoals 
bijvoorbeeld veiligheids- en personeelsbeleid en op het gebied van financiën. Daarnaast kan 
de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen 
van belang zijn. 
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens het grootste gedeelte van het schooljaar 2020-2021 waren alle plekken in de GMR 
ingevuld op een enkele wijziging na. 
 
Oudergeleding: 
 Petra Westra (voorzitter) 
 Wietske Bakker  
 Nanja Meinsma 
 Monique Zuidema 
 Betty Nutma 
 Bert Elzinga (halverwege ingestroomd) 
 
Personeelsgeleding: 
 Roelof Liemburg 
 Paulien Zuiderveld 
 Sigrid Keimpema 
 Frouckje de Jong 
  Renate van der Woude (halverwege uitgestroomd) 
 Jantina Dijkstra (halverwege ingestroomd) 
 Elly Pilat (halverwege ingestroomd) 
 
 Yvonne Sissing is secretaris/notulist, zij maakt geen deel uit van het bestuur. 
 
Vergaderingen 
In het schooljaar 2020-2021 heeft de GMR negen keer vergaderd waarvan een keer met de 
Raad van Toezicht (12 april zonder bestuurder). Een vast onderdeel van de GMR-agenda zijn 
de ‘mededelingen van het bestuur en de vragen aan het bestuur’. Bestuurder Willem Wouda 
is op uitnodiging aanwezig bij de GMR-vergaderingen om mededelingen te doen en vragen 
te beantwoorden. Dit schooljaar is Willem Wouda met uitzondering van 21 juni en 12 april  
bij alle GMR-vergaderingen aanwezig geweest. Voorafgaand aan iedere vergadering hebben 
de voorzitter en de secretaris van de GMR een vooroverleg met de bestuurder en de  
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officemanager waarin de agenda wordt voorbereid. De vergaderingen hebben dit schooljaar 
met uitzondering van 21 september allemaal digitaal plaatsgevonden (via Teams) in verband 
met corona. 
 
Binnen de GMR is een financiële auditcommissie actief, zij heeft dit schooljaar de 
jaarrekening, het jaarverslag en de begroting doorgenomen. Op basis van het advies van de 
financiële auditcommissie heeft de GMR goedkeuring gegeven aan deze stukken. 
 
Instemming 
De GMR heeft in het schooljaar 2020-2021 met de volgende zaken ingestemd: 

• Functiehandboek 

• Opleidingsovereenkomst 

• GMR medezeggenschapsreglement 

• ROOBOL medezeggenschapsstatuut 

• Vergoedingsregelingen 

• Attentieregelingen 

• Bestuursformatieplan 2021 

• Weerprotocol 

• Zelftesten 

• Prestatiemiddelenbox 
 
Positief advies 
De GMR heeft in het schooljaar 2020-2021 een positief advies gegeven over: 

• Begroting 2021 

• Reglement werving en selectie 

• Statutenwijziging ROOBOL 

• Vakantierooster 2021-2022 
 
Algemeen 
De GMR heeft gewerkt aan een nieuw schema ‘communicatie GMR-achterban’ met als doel 
dat de GMR meer zichtbaar/toegankelijk wordt binnen de organisatie. Het is met name goed 
toe te passen door/op alle MR’en. Het schema is opgenomen in het ROOBOL 
medezeggenschapsstatuut.  
Daarnaast is de schoolverdelingslijst aangepast. Per school zijn 2 GMR-leden aangewezen als 
contactpersoon voor de MR van de betreffende school. De intentie is dat door contact 
tussen de GMR-contactpersoon en de MR-voorzitter inzicht verkregen wordt over wat er 
speelt op de scholen. In de startbijeenkomst die begin van het schooljaar 2021-2022 op de 
agenda staat en waarvoor de GMR, alle MR’en en de directeuren worden uitgenodigd zal 
aan de communicatie tussen GMR en de achterban aandacht worden besteed.  
 
Scholing 
Een aantal nieuwe GMR-leden heeft het schooljaar 2020-2021 een basistraining MR start 
gevolgd, daarna heeft de volledige raad de training gevolgd over de communicatie GMR met 
achterban.  


