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l-.lnleid ing
Voor u ligt het activiteitenplan van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)van

Stichting Optimus Primair Onderwijs. Dit activiteitenplan is een handleiding voor mensen die willen
weten welke taken/bevoegdheden de GMR heeft. Ook zullen nieuwe leden van de GMR door het
lezen van dit activiteitenplan beter weten wat er van hen verwacht wordt.

ln de CAO-PO 2018-2019 zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een budget voor
de GMR. Hieraan is de voorwaarde gekoppeld dat de GMR de inzet van deze faciliteiten met een

activiteitenplan onderbouwt. Verder kan het activiteitenplan ook dienen ter onderbouwing van

faciliteiten die uitgaan boven de grens die de CAO hiervoor stelt.

Naast het onderbouwen van de facilíteiten die de GMR nodig heeft, is een activiteitenplan tevens
een middel voor de:

lnterne organisatie van de GMR: het activiteitenplan geeft de GMR-leden een overzicht
van wat de GMR(-geleding) de komende periode gaat doen, wanneer en door wie.
Externe organisatie: het biedt de GMR een instrument voor het informeren en profileren

richting de achterban en het bevoegd gezag: wat gaat de GMR(-geleding) namens de

achterban doen? Wat zijn de speerpunten voor de komende periode? Hoe wil de GMR-
geleding het contact met de achterban onderhouden en deze b'rj de besluitvorming
betrekken?
lnzet bij het overleg: met een eigen plan trekt de GMR een eigen lijn waardoor het
bevoegd gezag weet wat het de komende periode van de raad/geleding kan veruvachten.

Een activiteitenplan bevat een overzicht van onderwerpen die de GMR in een schooljaar wil
behandelen en waar bijzondere aandacht aan geschonken dient te worden. ln dit plan geeft de GMR

aan welke prioriteiten worden toegekend aan de verschillende onderwerpen. Dit betekent dat
bepaalde onderwerpen meer in de belangstelling van de raad zullen staan dan andere.

Beleid en ontwikkelingen betreffende onderwijs veranderen steeds, vandaar dat ook dit
activiteitenplan continu geëvalueerd en bijgesteld moet worden.

1.1 Faciliteiten
Faciliteiten worden toegekend om de GMR in staat te stellen het medezeggenschapswerk naar

behoren te kunnen verrichten. De faciliteiten worden als volgt onderverdeeld:

Ve rgoed i ng ve rgad e r- e n secreta riaatskoste n;

Vergoeding onkosten;
Vergoeding van scholingskosten;

I nterne ondersteu ning ( bijvoorbeeld een notulist);
Vergoeding voor externe ondersteuning (bijvoorbeeld een adviseur of jurist);

Personeelsleden die lid zijn van de GMR, kunnen 60 uur uitbetaald krijgen op basis van

hun inschalíng of een verrekening met het taakbeleid. Zij hebben de keus om de uren

uitbetaald te krijgen of (een deel van) de uren uit het taakbeleid in te zetten.
lndien de betreffende personeelsleden tevens de taak van voorzitter of secretaris van de

GMR waarnemen, ontvangen zij een extra compensatie van 40 uur, waardoor hun

compensatie in totaal 100 uur op basis van hun inschaling bedraagt.

De personeelsleden ontvangen deze vergoeding na afloop van het schooljaar.
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De GMR krijgt budget volgens dit opgestelde activiteitenplan. Alle ouderleden van de

GMR krijgen een onkostenvergoeding. Voor de uitvoering van de onkostenvergoeding
wordt verwezen naar de faciliteitenregeling oudergeleding (GlMR. Extra kosten, gemaakt
voor en afgesproken binnen de GMR, worden, mits redelijkerwijs aantoonbaar, apart
vergoed.

2.Í\Aissie en visie van de GÍVlR

2.1 Missie
De GMR van Optimus Primair Onderwijs wil een kritisch, proactief en goed geïnformeerd orgaan zijn,

dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van leerlingen, personeel en ouders.
Daar waar ouders geschreven staat kan ook ouder(sl / verzorger(s) gelezen worden. We zijn een
proactief en meedenkend orgaan op instellíngsniveau en staan indien nodig tegenover het College
van Bestuur of een Raad van Toezicht. De GMR heeft een bewakende rol bij de besluiten van deze

organen. De GMR neemt de verantwoordelijkheid mee te denken over de missie, het beleid en de

acties van de onderwijsinstelling.

2.2 Visie
Als GMR, bestaande uit personeelsleden en ouders, willen wij het beleid van Optimus Primair
Onderwijs mede vormgeven en waar mogelijk mede bepalen. Dit doen we door:

in openheid, met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden overleg te voeren
om te komen tot gezamenlijk beleid dat de grondslag vormt voor een transparante
organisatie waarbinnen goed ondenivijs geboden wordt
de (beleids-)voorstellen van het bestuur / bevoegd gezag te beoordelen en gebruik te
maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrech!
actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het
onderwijs van Optimus Primair Onderwijs beïnvloeden.

2.3 Uitgangspunten
Als uitgangspunten hanteren we dat:

we als GMR namens ouders en personeel van de scholen onder het bestuur van Optimus
primair onderwijs, de bovenschoolse medezeggenschapsfunctie binnen deze organisatie
wíllen invullen;
we niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur / bevoegd gezag willen beoordelen
maar daarnaast ook zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd

advies;

we open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeelsleden;

we, als vertegenwoordiger van personeelsleden en ouders, invloed willen uitoefenen op
het beleid dat op bovenschools niveau door het bevoegd gezag wordt gevoerd;

we vragen díe te maken hebben met persoonlijke zaken en niet zozeer bestemd zijn voor
GMR, rechtstreeks doorverwijzen naar de daarvoor bestemde instantie of personen;

de GMR-vergaderingen openbaar zijn voor haar achterban, tenzij onderwerpen door de
voorzitter en secretaris als vertrouwelijk worden bestempeld. Dit wordt dan zoveel
mogelijk voorafgaand aan de vergadering bekend gemaakt;

de vergaderdata, plaats, agenda's en notulen via de website van Optimus beschikbaar
gesteld worden voor alle MR-en, ouders en personeelsleden.
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functie Lid sinds einde zittingstermiin
Jeroen van den Hoogen Penningmeester Aug.2018 202s (21

Miranda Lingsma Lid Aue.2Ot7 2024 (21

Sharon Martens Vice Voorzitter Aue.2019 2023
Hendrik van de Mortel Voorzitter Aue. 2019 2023
Leonie Melein Lid Auc.2O2L 2024
Anke van Beek - Bongers Lid Sept.2022 202s
lneke van Zon Lid Sept. 2022 202s
Lydia Verheiien Lid Spet. 2022 2025

3. Samenstelling en taakverdeling van de GtVIR

De samenstelling van de GMR van de Optimus Primair Onderwijs is momenteel

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Leden hebben in principe een zittingstermijn van drie jaar en worden in principe gekozen of herkozen

door de MR-en van de afzonderlijke scholen. Het lidmaatschap van ouders eindigt automatisch
wanneer hij/zij geen kind meer op de basisschool heeft. Om lid te kunnen worden van de GMR is het
niet noodzakelijk ook lid te zijn van de MR van één van de scholen. De GMR bestaat uit 15 leden,

waarbij de verdeling dit schooljaar (2022-2023) bestaat uit acht ouders en acht personeelsleden.

De GMR adviseert en oordeelt over bovenschoolse aangelegenheden. De bevoegdheden van de GMR

staan omschreven in het GMR-reglement. Afhankelijk van het ondenrrerp betreft dit een advies- dan

wel instemmíngsbevoegdheid voor ouders en/of personeel.

Er worden jaarlijks ongeveer negen algemene GMR-vergaderingen belegd. Deze

vergaderingen worden telefonisch voorbereid door de voorzitter, secretaris,
penningmeester en een lid van het College van Bestuur. Tijdens een gedeelte van de

vergaderingen is het college van bestuur aanwezig.

De GMR heeft een notulant aangesteld, deze maakt geen deel uit van de GMR.

De GMR vergadert twee maal per jaar met de Raad van Toezicht van stichting Optimus
Primair Onderwijs.
Mínimaaléén keer per jaarworden alle MR-en uitgenodigd om een jaarvergadering,

voorafgaand aàn een GMR-vergadering, bij te wonen.
Daarnaast vergaderen de verschillende commissies ongeveer twee maal per jaar.
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functie Lid sinds einde zittingstermijn
Marian Kroes Lid Aue.2018 202s (21

Sanne Arts Lid Aug.2018 2O2s (21

lngrid Cornelissen Lid Aue.2019 2023
Leonie van der Meulen Lid Aue.2019 2023
Astrid Berends Secretaris Aue.2018 202s l2l
Kristel Pennings Lid Aug.2O2L 2024
Femke Meiier Lid Aue.2O2L 2024
Gesanne Swinkels Lid Aug.2O2L 2024



4. Thema's binnen de GMR voor schoolja ar 2022-2023

Aanvang van elke vergadering is bij voorkeur 19.30 uur. De vergaderingen vinden, indien mogelíjk in
het bestuurskantoor van Optimus primair onderwijs te Grave. De verschillende werkgroepen bepalen
daarnaast zelf de data van bijeenkomsten (zie hoofdstuk zeven). lndien noodzakelijk kunnen er extra
GMR-vergaderingen uitgeschreven worden. Op dit moment is de notuliste van de vergaderingen
Mevr. lnge Hofstede
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Maand Onderwerp Welke commissie

Dinsdag 20 september o Jaarplanning2022-2023
o Verdelingwerkgroepen
o Jaarverslag
o Conceptactiviteitenplan
o Verkiezing GMR
o Protocol medisch handelen

Gehele GMR

Gehele GMR

Gehele GMR

Gehele GMR

Gehele GMR

Gehele GMR

Donderdag 20 oktober r Activiteitenplan definitief maken
lncl. verdeling werkgroepen

o Opleidine (G)MR (inventarisaren interesse)
o Brainstorm jaarvergadering 15-5
o Planningbegrotingsproces
o Bewegingsonderwijs

1

Gehele GMR

Gehele GMR

CvB en 3
Gehele GMR

Maandag 21 november a Raad van Toezicht (19:00 - 20:00 uur) Gehele GMR

Woensdag 7 december o lnvulling en uitnodiging jaarvergadering
. Promotie GMR
o Ontwikkelingen rondom hoofdlijnen van de

begroting 2023

Gehele GMR

Gehele GMR

CvB en gehele GMR

Dinsdag 24 januari a Prognose versus werkelijke lln aantallen Gehele GMR

Woensdag 8 maart o Resultatenverschillendeeindtoetsen
o Stand van zaken lerarentekort

2

CvB en gehele GMR

Maandag 17 april o Jaarrekening / jaarverslag

o Meerjarenraming
o Bespreken bestuursformatieplan 2023-2024
o lnvulling informele afsluiting

3

3

2en3
Gehele GMR

Maandag 15 mei o Raad van toezicht (19.00 - 20.00 uur)
. Jaarvergadering GMR-MR (20.00 - 22.00 uur)

Gehele GMR

Gehele GMR

Woensdag 31 mei o Voorbereiden activiteitenplan 2023-2024
o Vergaderschema nieuw schooljaar

Gehele GMR

Gehele GMR

Dinsdag 4 juli a lnformele Afsluiting schooljaar Gehele GMR



5. Scholing GIVIR

Regelmatig worden er cursussen of trainingen, afhankelijk van de vraag, geregeld door de GMR voor
de leden van de MR-en en GMR. Daarnaast is vakliteratuur aanwezig, waaruit door de leden van de

GMR een selectie zalworden gemaakt om op de hoogte te blijven van specifieke GMR onderwerpen.

6. lnzet uren en budget
o Vergaderingen van GMR; acht tot tien keer per schooljaar
o Voorbereidend overleg door voorzitter en lid CvB
o Notulist te verrekenen volgens tarief
o Vergaderfaciliteiten
. JaarvergaderingMR-GMR
o Contributies / abonnementen
o Secretariaatskosten
o Opleidingen / cursussen
o Extern advies
. Vrij roosteren PGMR leden
o Díverse kosten

De begroting is opgenomen in bijlage 1

7. Commissies
Doelstelling werken met commissies:

- Komen tot een goede werkverdeling van de taken over de leden van de GMR
- Beter benutten van elkaars kwaliteiten
- Vergroten van de betrokkenheid van de individuele GMR leden
- Meer tijd hebben voor verdieping van de toegewezen beleidsterreinen/onderwerpen
- Vergroten van kennis binnen de GMR door specialisatie
- Vergroten van de kwaliteit van de besluitvorming

Verdeling van Commissies is opgenomen in bijlage 2

8. Tot slot
Dit activiteitenplan is vastgesteld op 20 oktober 2022 tijdens de GMR-vergadering.
Namens de personeels- en oudergeleding van de GMR Optimus Primair Onderwijs,

Secretaris GMR: Mevr. Astrid Berends
Grave, november 2022

Voorzitter GMR: Dhr. Hendrik van de Mortel
Grave, november 2022
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Bij lage L : Begroting 2022-2023
Verslagkosten € 2.s00.00
Cursuskosten € 2.s00,00
Huur cursusruimten € 1.000,00
Jaarvergadering € 300.00
Commissies € 2s0.00
Adviezen € s00,00
Abonnementen € 1.750.00
GMR-vercoeding € 6.150.00
Jaarafsluiting € 900.00
Lief en leed & afscheid € 1s0,00
Bankkosten € 85,00
Diversen/onvoorzien € 2s0.00

Totaal €16.335,00
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Bijlage 2: Commissies GIVIR (taakverdeling en bemensing)

9

Commissie 1:

Dagelijks Bestuur
Commissie 2:
Personele zaken

Commissie 3:

Financiën

1. Agenda
2. Actie- en besluitenlijst
3. Activiteitenplan (jaarlíjks)

4. Jaarvergadering
5. Jaarplanning
5. Jaarverslag GMR

7. Planning beleidsdocumenten
8. RvT

9. Taakverdeling GMR
l0.Verkiezingen GMR
1 l.Vaststelle n vergaderschema
12. GMR reglement
13. Opleidingen GMR-MR
14. Samenwerkingsverbanden

1. Beleid deeltijd arbeid
2. Bestuur formatieplan
3. Functiehuis (bestuurskantoor)
4. Gesprekken cyclus

5. HR onderwerpen/ plan

5. Meerjarig formatiebeleidsplan
7. Nascholingsbeleid
8. Passend onderwijs
9. Toetsen geformuleerd beleid
10. Toetsen meerjaren perspectief
11. Zorgplannen
12. ARBO beleid
13. Voortgang mobiliteitsbeleid

1. Begroting
2. Meerjaren begroting
3. Financieel jaarverslag

4. Jaarrekening
5. Kader notitie financiën
5. Bestuur formatieplan
7. Ma nagement rapportages

Bij overleggen van deze commissie
wordt in prÍncipe ook de HR-manager
uitgenodigd.

Van elke bijeenkomst wordt een kort
verslag gemaakt dat verstuurd wordt
naar het dagelijks bestuur. Bij

voorkeur voor het agendaoverleg van
de eerstvolgende G M R-vergadering.

De bevoegdheden van de

verschillende beleidsstukken liggen bij
de GMR.

Bij overleggen van deze

commissie wordt in principe ook
de financieel controller
uitgenodigd.

Van elke bijeenkomst wordt een
kort verslag gemaakt dat
verstuurd wordt naar het
dagelijks bestuur. Bij voorkeur
voor het agendaoverleg van de

eerstvolgende GM R-vergadering.

De bevoegdheden van de

verschillende beleidsstukken
liggen bij de GMR.

a Penningmeester -

Jeroen van den Hoogen

Secretaris -

Astrid Berends

Voorzitter -

Hendrik van de Mortel

a

a

r Gesanne Swinkels*
o Leonie van der Meulen
o lngrid Cornelissen
o Sanne Arts
o Marian Kroes
o Sharon Martens
o Miranda Lingsma
o Leonie Meleín

o Kristel Pennings*
o Femke Meijer
o Anke van Beek - Bongers
o lneke van Zon
. Lydia Verheijen

*Aanspreekpunt voor andere commissies/kartrekker


