
	

	 	 	

	
	

Kort verslag bijeenkomst GMR/MR-er     6 februari 2017 
Aanwezig: 29 deelnemers afkomstig van 12 scholen en het bestuursbureau 
 
 
• Opening door de voorzitter van de GMR, Mark Poort. De presentatoren / 

leiders van de avond zijn Kees van Zandwijk en Henriëtte Wijnen, die de 
avond starten met zich voorstellen en een kennismakingsspel. 

• Pubkwis, waarbij de kennis van de GMR- en MR-leden worden getest op 
hun kennis over (G)MR. 

• Informatie over de WMS (zie powerpoint), met: 
§ overzicht medezeggenschap PROOLeiden 
§ verschil tussen GMR en MR   
§ hoe zit het met wetten en documenten       
§ wat is de wet versterking bestuurskracht   
§ faciliteiten GMR en MR 
§ GMR en MR taken, rechten en plichten     
§ bevoegdheden GMR en MR         
§ specifieke taken (G)MR  
§ rollen bestuurder en schoolleider 
§ relatie GMR en Raad van Toezicht 
§ informatie over de geschillenregeling (wanneer advies of 

instemming) 
§ communicatie met wie en waarom 
§ de positie van de schoolleider bij communicatie 

• Vraag: Wat voor GMR / MR willen we zijn? 
 
Na de pauze 
• Opdrachten: 

o Maak een sterkte / zwakte analyse van het functioneren van je 
eigen MR. 

o Hoe ga je als MR dit kalenderjaar, 2017, in met de 
agendapunten die in de vergaderingen besproken gaan 
worden? 

Enkele uitkomsten van de opdrachten:  
o zaken concreet maken, voor ouders, is erg lastig 
o vaste (evaluatie)momenten in het jaarplan zetten 
o belangrijk: win-win-situatie en iedereen meenemen 
o afbakenen van de onderwerpen per vergadering > gekozen door 

het team, besproken met de directeur 
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o MR moet opletten dat ze niet te ‘slaafs’ is en ook zelf initiatief 
nemen 

o Niet altijd mogelijk om met de ouders te communiceren 
(taalbarrière) 

o als MR Pro-actiever zijn t.a.v. het jaarplan 
o naast de jaarplanning ook andere onderwerpen naar voren 

brengen 
o als MR zowel met als zonder directeur overleggen 
o raadplegen achterban niet vergeten 
o je hoeft niet persé de gehele vergadering met iedereen te doen; 

splitsen ouders en personeel voor bepaalde onderdelen 
o taakverdeling MR en GMR goed bekijken 
o meer interactive regulier onderwijs en Nova 

• Slotopdracht: Wat wil je meegeven aan de directeur (bestuurder) van 
PROOLeiden 

o Meer gezamenlijkheid en voorlichting, zoals deze bijeenkomst. 
Misschien wel 2 keer per jaar 

o De uitnodiging eerder de deur uit doen 
o Decentralisatie: meer facilitair en serviceorganisatie bij de 

scholen neerleggen en ondersteuning bieden vanuit het bureau 
(minder directief) 

o Informatievoorziening: een aantal weken dat van tevoren de 
stukken aangeleverd worden vastleggen 

o Meer interactie tussen de verschillende afdelingen op school 
o MR moet zichtbaar zijn op website en in nieuwsbrief 
o Veel op werkvloer zijn 
o Verantwoordelijkheden delen 
o Maak gebruik van de expertise van je oudergeleding (voor de 

directeur) 
o Geef de GMR de ruimte om ook zonder bestuurder te 

overleggen 
o Begroting op tijd aanleveren 
o MR betrekken bij belangrijke beslissingen (ivm instemming en 

advies) 
o Centraal overleg is welkom 
o GMR is zich misschien niet altijd bewust van de effecten op de 

diverse scholen 
• Afronding en evaluatie MR informatiebijeenkomst 

o Deel je ideeën met de andere MR’en en GMR 
o Vanuit de PROOAcademie is er volgende week een bijeenkomst 

voor (startende) MR-leden > zie: prooacademie.nl 
 
 
 
Verslag: Jacqueline Terlingen 
  (vervangend) ambtelijk secretaris GMR PROOLeiden	
	

	


