
 

GMR JAARVERSLAG        SCHOOLJAAR   2020 – 2021 

 

1. Aantal vergaderingen 

De GMR is in dit schooljaar zes keer bij elkaar gekomen. Alle vergaderingen hebben online 

plaatsgevonden van 19.45 – 22.00 uur. 

De bovenschoolse directeur is op 1 vergadering afwezig geweest en is vervangen door Ilse 

Molenaar. Nancy Tebrugge en Rinus Cost zijn beide op een vergadering aanwezig geweest 

om over het AVG Beleid uitleg te geven. 

 

2. Samenstelling van de GMR 

De samenstelling van de GMR was afgelopen jaar: 

School  Oudergeleding  Personeelsgeleding  

Kompas   Erik van Fraassen  Gerda Heino 

Gevers  Henri Koopman (voorzitter) Heiltje van Rijn (secretaris) 

Fortgens  Berend Brasjen  Jaap Booij 

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Henri Koopman en Gerda 
Heino. Henri heeft volgend schooljaar geen kinderen meer op school zitten en Gerda zat voor 
1 jaar in de GMR en wordt vervangen door Rianne. 

 

3. Globaal overzicht van besproken onderwerpen: 

 29- 9-2020 - Geplande inspectie bezoek 
- Personeelsbeleidsplan 
- Vervangingsfonds 
- Nieuwe functieschalen onderwijsondersteunend personeel en 

directie 
- Medezeggenschap reglementen ondertekenen. 
- Werkgroep nieuwbouw Fortgens 
- Jaarverslag 2019-2020 GMR 
- Bezetting van de steunstichting 

10-11-2020 - Verslag inspectiebezoek 
- Voortgang plannen nieuwbouw Fortgens 
- Besluit om bij het vervangingsfonds te blijven 
- Feedback op het oude personeelsbeleidsplan gevraagd van de 

personeelsgeleding 
- Stand van zaken bestuursformatieplan 
- Stand van zaken WMK 
- Het doel van social schoolsberichten 
- Integraal beleidsprotocool AVG 

9-2-2021 - Integraal beleidsprotocool AVG 
- Lange termijn begroting van de PCSV 
- Oudertevredenheidspeiling 



22-4-2021 - Uitleg van het AVG-beleid door de functionaris 
gegevensbescherming 

- Tevredenheidspeilingen onder ouders, personeel en kinderen 
- Begroting 2021 
- Het nationaal onderwijsplan 
- Update van het jaarplan 
- Het beeldmerk 

22-6-2021 - Veranderingen bij de bestuursleden van de PCSV 
- Veranderingen bij de bezetting van de GMR 
- Evaluatie jaarplan 2020-2021 
- Plan NPO-gelden 
- Integraal personeelsbeleidsplan (IBP) 
- Het beeldmerk 

  

4. Contact met het bestuur 

 

Er is dit schooljaar geen gezamenlijk contactmoment geweest met het bestuur. Wel is er 

tussen de GMR-voorzitter en bestuur incidenteel contact geweest. 

 

5. Ontwikkelingen  

Belangrijke ontwikkelingen waren dit schooljaar het AVG-beleidsplan en de keuze om in het 

vervangingsfonds te blijven of niet. Het personeelsbeleidsplan heeft wel het hele jaar op de 

agenda gestaan, maar het nieuwe plan is niet afgekomen dit schooljaar. De lange termijn 

begroting heeft afgelopen jaar een belangrijke plek op de agenda gehad.  

  

 

 

 

 

Heiltje van Rijn 
Secretaris GMR 

Juli 2021 


