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Inleiding
Voor u ligt het GMR-jaarverslag over het schooljaar 2020-2021. In dit verslag wordt kort
ingegaan op de samenstelling, de rol en overlegstructuur van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. Ook is een aantal belangrijke onderwerpen die het afgelopen
schooljaar zijn behandeld, beschreven.

Rol van de GMR
Het bevoegd gezag voor OBS Valckesteyn ( Noord en Zuid), OBS de Overkant en OBS
Portland is de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (SOPOA). Inspraak in
bovenschoolse zaken vindt plaats door middel van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR). Het gaat hierbij om onderwerpen die van belang zijn voor
alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.
De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten van de verschillende schoollocaties.
De bevoegdheden van de GMR zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap
(WMS). Zo is er duidelijk vastgelegd op welke punten een GMR adviesrecht of
instemmingsrecht heeft.

Vergaderingen
De GMR vergadert 6 tot 8 keer per jaar op dinsdagavond in één van de scholen. Wanneer
noodzakelijk komt de GMR vaker bijeen om ervoor te zorgen dat urgente zaken tijdig kunnen
worden afgehandeld.

Samenstelling GMR
De GMR bestaat conform het reglement uit 4 personeelsleden (personeelsgeleding) en 4
ouders (oudergeleding). De samenstelling van de GMR in het schooljaar 2020-2021 was als
volgt:
Oudergeleding:
Naam

Start

Aftreden

Jeroen
(voorzitter)

2017

2e periode

2023

Mirjam

2016

2e periode

2022

Remon

2017

1e periode

2020

Najet

2019

1e periode

2022
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Personeelsgeleding:
Naam

Start

Aftreden

Nandy

2014

2e periode

2020

Erik

2019

1e periode

2022

Lieneke

2018

1e periode

2021

Aline

2015

2e periode

2021

Onderwerpen schooljaar 2020/ 2021
Het afgelopen jaar heeft de GMR, naast de jaarlijks terugkerende stukken zoals de
begroting, het koersplan, jaarrekening e.d., zich met de volgende onderwerpen bezig
gehouden:
Covid 19
Covid was opnieuw een regelmatig terugkerend onderwerp binnen de scholen en binnen de
GMR. Stichtingsbreed zijn er stappen gezet om zaken binnen de scholen te stroomlijnen
zoals de corona registratielijst.
SUVIS regeling
Afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Albrandswaard en de
bestuurder. De SUVIS regeling is in het leven geroepen om de luchtkwaliteit op scholen te
verbeteren. De stichting zal hier gebruik van maken.
Continurooster
Alle scholen zijn overgegaan op een 5- gelijke dagen rooster. Door de ervaring met het
continurooster tijdens de Covid periode, is het draagvlak onder het personeel gegroeid.
Bestuurder
Vanuit de RvT is gevraagd naar het functioneren van de bestuurder als voorbereiding op het
functioneringsgesprek. Via een vragenlijst heeft de GMR het functioneren besproken en als
goed beoordeeld.
In de tweede helft van het schooljaar heeft de bestuurder aangegeven van baan te
veranderen en de stichting te verlaten. De GMR betreurde het vertrek van de bestuurder en
is in gesprek gegaan met de RvT en de bestuurder om eventuele zaken die hebben geleid
tot het ontslag op tafel te krijgen zodat er door GMR en RvT lering uit getrokken kan worden.
De GMR heeft aangegeven dat zij continuïteit binnen de scholen én binnen de
samenwerking met de bestuurder erg belangrijk vindt.
In samenspraak met een externe partij (scolix), de RvT en de directeuren zijn de kaders voor
een nieuwe bestuurder vastgesteld.
Olivier Vermeulen, directeur OBS Portland, neemt de functie van waarnemend bestuurder op
zich tot januari 2022. Het doel is een nieuwe bestuurder per 1 januari 2022 te laten starten.
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Huisvesting
Begin 2020 is door de Overkant aangegeven dat er een probleem is met huisvesting. Dit zou
worden opgepakt maar is door andere dringende zaken niet gelukt. De verbouwingsplannen,
die voor zomer 2021 door de RvT zijn afgekeurd, zijn niet opnieuw bekeken.

Overleg Raad van Toezicht
De GMR overlegt twee keer per jaar met de RvT over de hoofdzaken die spelen binnen de
stichting. Dit betreft de samenwerking tussen RvT en GMR, het functioneren van de
bestuurder en het delen van actuele, relevante informatie.
Vanwege het vertrek van de bestuurder en het starten van de procedure een nieuwe
bestuurder aan te nemen, hebben er dit jaar meer contactmomenten plaatsgevonden.
Koersplan
De bestuurder heeft initiatief genomen voor het voeren van “ronde tafel gesprekken”. Deze
gesprekken, met directies, (G)MR leden, leerkrachten en ouders, hebben geleid tot de
speerpunten van het koersplan:
- Onderwijskwaliteit (Opbrengsten) Ambitie bij inspectie uitgesproken binnen 3 jaar landelijk
gemiddelde te halen.
- Professionalisering: uitwerking 'Lerarenbeurs' Professionalisering. Wens is meer scholing
Stichtingsbreed zodat leerkrachten/ locaties elkaar ontmoeten.
- Identiteit: van waaruit, welke gedachte komen we tot een identiteit, vormgeven van
identiteit.
- Huisvesting: luchtkwaliteit en 'Krapte en Krimp' (Valckesteyn Noord en De Overkant)
De GMR heeft aangegeven concrete plannen te willen voor het uitwerken van de identiteit.

Begroting
Op de eerste versies van de begroting moest nog veel bezuinigd worden. De RvT wilde een
nul begroting. De eerste voorstellen om te bezuinigen werden niet goed ontvangen omdat dit
inhield dat er bezuinigd zou worden op lesmateriaal voor leerlingen. De RvT heeft wijzigingen
aangebracht waarna de GMR de begroting heeft goedgekeurd.
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