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VERSLAG

Meedenken, meepraten en meebeslissen over 

onderwerpen die alle scholen van de KSU aan -

 gaan. Vijf ouders en vijf personeelsleden vormen

samen de gemeenschappelijke mede zeggen-

schapsraad (GMR) en behartigen de belangen 

van alle 24 KSU-scholen. De voor zitter van de 

GMR is Marc van Rossum (oudergeleding), de 

secretarisfunctie wordt momen teel ingevuld 

door de bestuurs secretarissen.

MR EN GMR

Elke KSU-school heeft een medezeggen-

schapsraad (MR), waarin ouders en 

leerkrachten evenredig zijn vertegen-

woordigd. De GMR opereert altijd in het 

belang van het collectief van alle of een 

meerderheid van de scholen en neemt geen 

beslissingen op individueel schoolniveau. 

Dat doen de medezeggenschapsraden van 

de 24 scholen. 

De 24 MR-en en de GMR weten elkaar 

steeds beter te vinden. In 2021 is tweemaal 

overleg gevoerd met alle voorzitters van de 

medezeggenschapsraden en de GMR. Via een 

WhatsApp-groep is regelmatig tussentijds 

contact. Ook volgen (G)MR-leden sinds eind 

2021 gezamenlijk opleidingen. 

PARTNER BINNEN DE KSU

In 2021 is tien keer overleg gevoerd, 

waarvan de helft met en de andere helft 

zonder College van Bestuur. Ook de Raad 

van Toezicht is eenmaal aangeschoven. 

De nieuwe voorzitter van het College van 

Bestuur geeft de GMR ruimte om een 

positief kritische rol in te nemen. Zij is ook 

vroegtijdig betrokken bij de totstandkoming 

van het strategisch plan 2021 - 2025. 

Daarnaast zijn onder andere de volgende 

speerpunten aan de orde geweest:

• Het gemeentelijk aanmeldbeleid

• De maatregelen rondom Corona

• De aanvraag VO-licentie

SAMENSTELLING

Op 1 januari 2021 waren de volgende acht 

personen lid van de GMR:

• Marc van Rossum, voorzitter (ouder)

• Marieke van Denderen (personeelslid)

•  Jasper Bawa (personeelslid)

•  Anita de Kruijff (personeelslid)

•  Digna Verhagen (personeelslid)

•  Maud Oude Lenferink (personeelslid)

•  Gerhard van de Bunt (ouder)

•  Michel Spruijt (ouder)

In de loop van 2021 zijn Marieke van

Denderen, Gerhard van de Bunt en Michel 

Spruijt uitgetreden. 

• Ilse van Breukelen (personeel)

• Niels Caro (ouder)

• Fabian Engels (ouder) 

• Jasper Rijnders (ouder) 

zijn in 2021 lid geworden van de GMR. 

Hiermee is de personeelsgeleding van de 

GMR (5 leden) compleet en was er nog een 

vacature binnen de oudergeleding.

GMR
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VOORUITBLIK 2022

• Verdere intensivering van de contacten 

met de 24 medezeggenschapsraden.

• Gevolgen van corona: hoe om te gaan met 

de verschillen tussen scholen en met de 

verwachtingen van ouders en leerkrachten 

met betrekking tot digitaal onderwijs.

• Rol als positief kritische partner binnen de 

KSU verder uitbouwen, een proactieve rol 

innemen en zaken agenderen.

• Invullen van vacatures binnen de GMR. 

Eind van het schooljaar 2021 - 2022 komen 

twee oudervertegenwoordigingen en een 

medewerkersvertegenwoordiging vrij.  

ADVIES EN INSTEMMING

De kerntaken van de GMR zijn het toetsen 

van het KSU-beleid en het geven van 

adviezen om beleidsplannen te verbeteren. 

Het gaat met name om beleid op het 

gebied van financiën, personeel, kwaliteit, 

organisatie en huisvesting. Op al deze 

terreinen brengt de GMR advies uit aan het 

bestuur van de KSU. In 2021 heeft de GMR 

onder andere een positief advies gegeven 

over:

• De verdeling extra arbeidsmarkttoeslag

• De besteding NPO-gelden

In sommige gevallen is de instemming van 

de GMR vereist om (beleids)voorstellen te 

kunnen uitvoeren. In 2021 heeft de GMR 

bijvoorbeeld ingestemd met: 

 

• Het strategisch plan 2021-2025

• De nieuwe Integriteitscode
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