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Jaarverslag 2019 – 2020 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) STEV 
 
Inleiding 
De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau vertegenwoordigd. Bovenschools zijn de afzonderlijke 
medezeggenschapsraden vertegenwoordigd in de GMR. Hier worden de bovenschoolse belangen afgestemd met het bestuur. 

Medezeggenschap is een krachtig middel om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stichting en het 

onderwijs op de scholen te sturen. Medezeggenschap houdt het bestuur en het schoolmanagement scherp en kritisch. De GMR 
van STEV wil positief bijdragen aan optimaal onderwijs voor de scholen binnen STEV. 
 
Ontwikkelingen 2019/2020 
In 2019 is de GMR gestart met een compactere samenstelling (1 ipv 2 afgevaardigden per school). Hiermee werd een meer 
efficiënte en betrokken GMR beoogd. Ondanks dat dit een pilot jaar was en een aantal zaken hierin nog geoptimaliseerd kunnen 
worden is de compacte samenstelling als positief ervaren door de GMR en het college van bestuur. I.v.m. corona heeft de GMR 
ook een aantal zaken moeten aanpassen, waaronder vergaderen via teams. Dit is goed verlopen. Het jaar 2019/2020 stond 
verder in het teken van verdere professionalisering naar een nog meer proactieve GMR. Hiervoor zijn de volgende initiatieven 
ondernemen: 

• Training door AOB voor alle GMR leden mbt hun rol, rechten, plichten en invloed 

• 2 van de 3 bestuursleden nieuw gestart dit schooljaar  

• Bij bovengenoemde training zijn ook de voorzitters van alle MR-en uitgenodigd 

• GMR jaarplan met daarin onder andere visie, doelstellingen en activiteiten 

• Vervolg geven en compacter maken van commissies. Van 5 naar 3 commissies, t.w. Financiën, Formatie & 

Personeelsbeleid en Onderwijs 

• Zitting nemen in benoemingsadviescommissie voor nieuwe RvT leden (tevens voordracht van een RvT lid). 

• Meedenken en feedback in coronabeleid. 

• Deelname aan de kerngroep t.b.v. de bestuurlijke visitatie vanuit de PO-raad. 

Aandachtsgebieden 2019/2020 
Naast deze nieuwe initiatieven is er overleg geweest met de RvT, tussentijds overleg door dagelijks bestuur met CvB en 5 
formele GMR-vergaderingen. Elke GMR-vergadering bestond uit een onderling GMR-overleg, gevolgd door overleg met het CvB. 
Er is onder andere aandacht besteed aan: 

• GMR-begroting 2019 

• Jaarplan 2019-2020  

• Bestuursformatieplan 2019-2020   

• Bestuursverslag en Jaarrekening 2018   

• Stichtingsbegroting, formatiekadernota en formatieplan 2019-2020  

• Corona beleid. 

Behaalde resultaten 2019/2020 
De GMR heeft op een aantal vlakken haar invloed gehad ter verbetering onderwijs voor de scholen binnen STEV.  

• Invloed uitgeoefend op begroting en formatie, zodat er zoveel mogelijk middelen worden geïnvesteerd in onderwijs 

• Invloed (gehad) op functiebouwwerk/personeelsbeleid 

• Meedenken en op de agenda zetten terugloop leerlingenaantal 

• Personeelstekort hoger op de agenda laten zetten 

• Bijdrage geleverd in benoeming van 2 nieuwe leden voor de RvT. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar het GMR plan en GMR reglement.  
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