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Jaarverslag GMR ROOBOL 2021-2022 
 

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 
Gedurende het schooljaar 2021-2022 waren alle plekken voor de oudergeleding vervuld. In 
de personeelsgeleding zijn een drietal leden tussentijds uitgestroomd, de ontstane vacatures 
waren tegen het einde van het schooljaar vervuld.  
 
Oudergeleding: 
 Petra Westra (voorzitter) 
 Wietske Bakker  
 Nanja Meinsma 
 Monique Zuidema 
 Betty Nutma 
 Bert Elzinga 
 
Personeelsgeleding: 
 Roelof Liemburg (halverwege uitgestroomd i.v.m. pensioengerechtigde leeftijd) 
 Paulien Zuiderveld (halverwege uitgestroomd) 
 Frouckje de Jong (halverwege uitgestroomd) 
 Sigrid Keimpema 
 Elly Pilat  
             Jolien Zwiers (halverwege ingestroomd) 
 Aliza Visser (halverwege ingestroomd) 
 Vacature (vervuld) 
 Vacature (vervuld) 
  
 Yvonne Sissing is secretaris/notulist, zij maakt geen deel uit van het bestuur. 
 
Vergaderingen 
In het schooljaar 2020-2021 heeft de GMR acht keer vergaderd waarvan twee keer met de 
Raad van Toezicht en bestuurder. Een vast onderdeel van de GMR-agenda is ‘mededelingen 
van het bestuur en de vragen aan het bestuur’. Bestuurder Willem Wouda  
 



 

 

 

2 

 
 
is op uitnodiging aanwezig bij de start van de GMR-vergaderingen om mededelingen te doen 
en vragen te beantwoorden. Dit schooljaar is Willem Wouda om die reden bij de meeste 
vergaderingen aanwezig geweest. Voorafgaand aan iedere vergadering hebben de voorzitter 
van de GMR en de officemanager van ROOBOL een vooroverleg met de bestuurder om de 
agenda voor te bespreken.  
De vergaderingen hebben dit schooljaar deels digitaal (via Teams) en deels fysiek 
plaatsgevonden. Deze verdeling is in overleg met elkaar tijdens de eerste vergadering 
gemaakt. 
 
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 2021-2022 met de volgende zaken ingestemd: 

• LIO-stagevergoeding 

• Ontwikkelcyclus 

• Visie en richtlijn (V)HB-onderwijs Stichting ROOBOL 

• Wijziging LIO-studenten bij langdurig invallen naast stage 

• Bestuursformatieplan 2022 
 
Positief advies 
De GMR heeft in het schooljaar 2020-2021 een positief advies gegeven over: 

• Anw-hiaatpensioen 

• Begroting 2022 

• Vakantierooster 2021-2022 
 
Scholing 
Een aantal nieuwe GMR-leden heeft het schooljaar 2021-2022 een basistraining MR start 
gevolgd. In de vorm van een gezamenlijke bijeenkomst met  MR’en is het thema ‘Vrijwillige 
ouderbijdrage’ aan de orde gekomen. Spreker was Kees Rosier van VOO (Vereniging 
Openbaar Onderwijs).   


