Jaarverslag Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad

Datum
Aan
Van
Betreft

: 040717
: GMR-leden
: H. Reinold
: JAARVERSLAG

Stuknummer: 2016/2017

Het jaarverslag GMR is een korte samenvatting van de genomen besluiten, beschrijving van het
afgelopen jaar en aandachtspunten voor het komende jaar.
Het jaar 2016 – 2017, waarin
 de heer van Ek werd benoemd als bestuurder van de Leijestroom;
 de heer Kwantes afscheid nam als lid van de GMR en benoemd werd als lid van de Raad van
toezicht van de Leijestroom;
 de dames Beffers, Riezebosch en Pontzen en de heer Verschuur afscheid namen van de GMR;
 de dames van Krimpen en van der Aa en de heren Vegers, van Duijnhoven en Reinold werden
verwelkomd in de GMR;
 de heer Reinold werd benoemd als voorzitter van de GMR en kennismaakte met diverse MR-en;
 de nieuwe locatie van De Leydraad, het Kindcentrum in Cromvoirt, werd geopend;
 we op zoek zijn gegaan naar constructieve samenwerking met de nieuwe bestuurder;
 we gezamenlijk met enkele MR-leden een opfriscursus volgden inzake de (gewijzigde) Wet
Medezeggenschap Scholen;
 we geïnformeerd werden over een voorgenomen onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met
stichting Christoffel;
 we pal hebben gestaan voor de kwaliteit van het onderwijs.
Leden GMR 2016 – 2017
Jacqueline Stassen
Joris Knoben
Ria van Gerven
Vacature
Claartje Engbersen
Hans Reinold
Jeanette van der Schans
Wendy van Krimpen
Angeline van Dijk
Vacature
Jurrhiaan Vegers
Marlies Michels
Karel Klerks
Ditha van Echteld
José van der Aa / Marleen Baks
Martijn van Duijnhoven

Molenven (p)
Molenven (o)
Wieken (p)
Wieken (o)
Leydraad (p)
Leydraad (o)
Vlindertuin (p)
Vlindertuin (o)
Bron/Vlechter (p)
Bron/Vlechter (o)
Schalm (o)
Schalm (p)
Springplank (o)
Springplank (p)
De Baarzen (p)
De Baarzen (o)

Tuti Lewerissa
Bram van Ek

Notulist
Leijestroom, bestuurder

Instemming of positief advies is verleend voor:
November
 Vervangingsfonds eigen risicodragerbeleid
Januari
 Personeelsformatieplan stichting Leijestroom
 Financieel meerjarenbeleid
 Beleidsplan 2016-2020 (evaluatie / ongewijzigd)
Maart






Begroting Leijestroom 2017, GMR adviseert positief met kanttekening
Begrotingsbrief 2017
(G)MR statuten
(G)MR reglement
Klokkenluidersregeling (evaluatie / ongewijzigd)

Mei


Gesprek met de Raad van Toezicht




Bestuursformatieplan
Jaarrekening / bestuursverslag 2016

Juli

Het komende jaar zal in elk geval op de agenda moeten blijven staan:
 Voorzitter, vicevoorzitter, secretaris
 Primair Onderwijs Monitor
 Jaarrekening 2017
 Stand van zaken SBO Vught / Meierij
 Arbo jaarverslag
 Bestuurformatieplan
 Begroting
 Huishoudelijk reglement GMR
 Vervangingsbeleid
 Vakantierooster
 Nieuwsbrief SWV (terugkerend).
 Medisch Protocol op agenda GMR 2017-2018

Aandachtpunt Leijestroom:
De GMR blijft alert op de financiële situatie van de Stichting Leijestroom en vraagt de Directeurbestuurder om iedere GMR vergadering een actuele stand van zaken te geven betreffende de financiële
situatie van Stichting Leijestroom.
Tot slot:
De GMR wenst de bestuur en directies heel veel succes met het vormgeven van een solide toekomst van
Stichting Leijestroom met behoud van een uitstekende onderwijskwaliteit en gemotiveerd personeel.
Voorzitter 2016 – 2017, H. Reinold

