JAARVERSLAG
Schooljaar 2014-2015

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
(GMR)

Delta-onderwijs

1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) over het afgelopen schooljaar 2014-2015. Voor wat betreft de vorm is
daarbij vastgehouden aan de jaarverslagen van de afgelopen jaren.
De GMR wenst u veel leesplezier toe en hoopt met dit jaarverslag weer een
positieve bijdrage te leveren aan het functioneren van Delta-onderwijs.
2. Algemeen
In dit jaarverslag kijken wij terug op de belangrijkste gebeurtenissen van het
afgelopen
schooljaar.
Het
verslag
is
voor
de
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) een instrument tot evaluatie en bijstelling van haar
beleid. Er wordt op deze manier verantwoording afgelegd over de werkzaamheden
gedurende het verslagjaar.
3. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Samenstelling
De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de
Medezeggenschapsraden van de bij Delta-onderwijs aangesloten scholen. De GMR
bestaat uit 12 leden en wel 6 ouderleden en 6 personeelsleden.
De zes personeelsleden zijn:
M. Horn (OBS Rubenshof), C. Bernhart (KBS De Westhoek), K. Brouwers (OBS
Rubenshof), B. Horn (KBS De Biëncorf), R. Bertens (Praktijkschool De
Zwaaikom) en H. de Bont (SBO De Wissel).
De zes leden afgevaardigd vanuit de oudergeleding zijn:
G. van Son (KBS De Meander), E. Chel (KBS De Hobbit), P. van Dongen (KBS
St. Jan), A. van Roessel (KBS De Meander), M. Corbeij (KBS De Achthoek) en
M. Mol (KBS De Berkenhof).
Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB bestaat uit:
Voorzitter
E. Chel
Secretaris
K. Brouwers
Penningmeester
P. van Dongen
Mevrouw M. Jespers notuleert tijdens het eerste gedeelte van de vergaderingen
van de GMR, waarbij de bestuurder aanwezig is. Het tweede gedeelte van de
vergaderingen, na de pauze, wordt genotuleerd door Dhr. M. Mol, waarna Mevr.
K. Brouwers, als secretaris van de GMR, de uitwerking van deze aantekeningen
op zich neemt.
Financiële themaraad
De financiële themaraad bespreekt de financiële stukken zoals de begroting en de
jaarrekening met de bestuurder van Delta Onderwijs. Dit ter voorbereiding van de
behandeling in de GMR.
De financiële themaraad bestaat uit E Chel, G van Son en R Bertens.
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Afscheid leden
Het afgelopen schooljaar heeft de GMR afscheid genomen van 2 leden, te weten
Mevr. A. de Jong en Mevr. L. van Hoorn. Tijdens een culinair samenzijn op
woensdag 27 augustus 2014 bij restaurant “by Pascal” heeft Dhr. Chel hen beiden
bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren en overhandigde hen een
bloemetje en een attentie. Van Mevr. De Jong werd met name haar positiefkritische rol binnen de GMR genoemd.
Mevr. L. van Hoorn werd geroemd vanwege haar kennis en kritische houding
aangaande de beleidsstukken. Beide dames hebben daarna de GMR-leden bedankt
voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren en de leden veel wijsheid
en een positief-kritische houding toegewenst voor de toekomst.
Wij willen beiden ook in dit jaarverslag nogmaals hartelijk danken voor hun inzet
en expertise.
Tevens hebben wij deze avond twee nieuwe leden verwelkomd: Dhr. H. de Bont,
als leerkracht verbonden aan S.B.O. de Wissel en Dhr. A. van Roessel, als ouder
verbonden aan K.B.S. De Meander.
Zittingsperiode
De leden van de GMR nemen zitting voor een periode van minimaal 3 jaar. Daarna
kunnen ze zich herkiesbaar stellen.
Het aftreedrooster (met tussen haakjes de aantreeddata) ziet er als volgt uit:
Personeel
B. Horn
C. Bernhart
K. Brouwers
R. Bertens
M. Horn
H de Bont

2015
2015
2016
2016
2017
2017

(2012)
(2008)
(2007)
(2013)
(2007)
(2014)

Ouders
P. van Dongen
M. Corbeij
M. Mol
E. Chel
G. van Son
A. van Roessel

2015
2016
2016
2016
2017
2017

(2003)
(2013)
(2013)
(2007)
(2009)
(2014)

Faciliteiten GMR
Zowel de personeelsleden als de ouders krijgen een vergoeding van €75,- per
bijeenkomst. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en verantwoording afgelegd
na afloop van het schooljaar.
Vergaderingen
De GMR is het afgelopen schooljaar 6 maal in vergadering bijeen geweest op het
bestuurskantoor van Delta, Ridderstraat 34, 4902 AB in Oosterhout. De
vergaderdata werden aangeboden in de vergadering van 8 april 2013.

13-10-2014
03-11-2014
15-12-2014
02-03-2015
20-04-2015
08-06-2015
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De GMR sluit met haar vergaderrooster zoveel mogelijk aan bij de vergaderingen
van het algemeen bestuur. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en dus
vrij toegankelijk voor haar achterban. Daarnaast is het de bedoeling dat voor een
vergadering de achterban geraadpleegd kan worden waarvoor een cyclus is
opgezet: Het dagelijks bestuur stelt in overleg met Dhr. L. Oomen de agenda
samen. De agenda met bijbehorende stukken wordt op de site van Delta-onderwijs
geplaatst. De contactpersonen van alle MR-en worden hiervan middels een mail
op de hoogte gesteld.
De aangelegenheden betreffende het personeel worden besproken binnen de
PGMR.
De taakverdeling is als volgt:
Voorzitter
M. Horn
Secretaris
B. Horn
In juni 2013 is ervoor gekozen om deze vergaderingen te plannen voorafgaand
aan de GMR vergaderingen. Tijdens de vergadering van 10 februari 2014 is deze
keuze geëvalueerd en herzien en zijn de vergaderdata losgekoppeld van de
vergaderdata van de gehele GMR. De PGMR vergaderingen vinden plaats één of
twee weken vóór de GMR vergadering en starten om 16.30 uur, eveneens op het
bestuurskantoor. Hierbij zijn dhr. L. Oomen en dhr. P. van der Mede aanwezig
geweest en wel op de volgende data:
06-10-2014
08-12-2014
23-02-2015
07-04-2015
15-06-2015

Besluitvorming
Voor de onderwerpen, waarover de GMR of de PGMR het afgelopen jaar is
geïnformeerd, besluiten heeft genomen of advies heeft gegeven, wordt verwezen
naar de lijsten, die als bijlagen bij dit verslag zijn gevoegd.
4. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en haar omgeving.
GMR en het college van bestuur
Met ingang van 16 januari 2013 is er een college van bestuur. Het college van
bestuur wordt gevormd door de heer L. Oomen en de heer T. Lauwen.
Het college van bestuur van Delta-onderwijs is voor de GMR het bevoegd gezag
en is in die hoedanigheid steeds bij het eerste deel van de vergadering aanwezig
om vragen te beantwoorden en/of toelichting te geven .
Voor een GMR vergadering is het DB bijeen geweest met het college van bestuur,
om te bepalen welke onderwerpen op de agenda moeten komen.
De GMR maakt haar besluiten na afloop van elke vergadering schriftelijk aan het
college van bestuur kenbaar middels een schrijven van haar secretaris. Hierdoor
worden misverstanden over de besluitvorming voorkomen en liggen overwegingen
vast.
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GMR en raad van toezicht
In juni 2009 is de bestuursstructuur van Delta-onderwijs gewijzigd. Er is gekozen
voor een model van bestuur met een raad van toezicht. Als gevolg van de
samenwerking tussen Delta-onderwijs en SKO is er per 1 januari 2013 een nieuwe
raad van toezicht geïnstalleerd.
De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw M. Cornelisse
Mevrouw M. Corvers
De heer B. Hooijdonk (voorzitter)
De heer J. Knoop
De heer H. van Vuren
De heer W. van Zelst
De heer M. Steevens
Eén keer per jaar vindt er een informele bijeenkomst plaats tussen de leden van
de GMR en de leden van de raad van toezicht. Dit heeft plaatsgevonden op 13
april 2015.
Tijdens deze bijeenkomst is er in twee groepen gediscussieerd aan de hand van
de volgende twee thema’s:
 De wereld verandert snel. Ons onderwijs ontwikkelt mee. Met behulp van
ICT kunnen wij leerlingen beter ondersteunen in hun leer- en
ontwikkelingsvragen. Het onderwijs in 2020 zal er anders uitzien dan nu.
De ontwikkeling naar gepersonaliseerd onderwijs wordt ingezet.
 Willen we geen personele verplichtingen (vaste contracten) aan moeten
gaan dan hebben wij op jaarbasis 700 verschillende invallers nodig; dit is
geen realistisch aantal.
Momenteel worden arbeidsrechtelijke en juridische mogelijkheden
onderzocht om hier goed mee om te kunnen gaan.
Stel dat dit niet of onvoldoende lukt………
Er is gediscussieerd over de volgende 2 stellingen:
 In hoeverre geven wij de scholen ruimte om naar eigen inzicht in meer of
mindere mate het gepersonaliseerd leren in te voeren?
 Om personele verplichtingen te voorkomen en financieel gezond te blijven
is het verantwoord om, als er onvoldoende invallers beschikbaar zijn,
klassen op te delen en/of leerlingen naar huis te sturen bij ziekte van de
leerkracht.
GMR en de achterban
MR
De achterban van de GMR bestaat uit alle ouders en alle personeelsleden. De
communicatie met de achterban verloopt als volgt: alle MR-en hebben een
contactpersoon. De stukken staan 14 dagen voorafgaand aan de vergaderingen
op de site van Delta-onderwijs, daar er de afspraak ligt dat de MR-en in de week
daarvoor bijeenkomen. Zij hebben het verzoek gekregen om te reageren tot
uiterlijk 4 dagen voor de vergadering van de GMR.
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Scholencontact
Alle GMR-leden hebben een of meerdere scholen toegewezen gekregen waarvoor
zij contactpersoon zijn. Het is de bedoeling dat zij minimaal 1 keer per jaar de
MR-vergadering, of een deel daarvan, bijwonen van de betreffende school of
scholen. Op deze manier behoudt de GMR een directe band met de scholen en
weten de scholen wie hun aanspreekpunt is bij de GMR.
Voor afgelopen schooljaar de contactpersonen in schema:
Mevrouw M. Horn:
Touwbaan en Paulo Freire
De heer E. Chel:
Marcoen en Torenschouw
Mevrouw B. Horn:
Sterrendonk en Biëncorf
De heer H. de Bont:
Wissel en Ontdekking
Mevrouw P. van Dongen:
St. Jan
De heer A. van Roessel:
Beiaard en Meander
Mevrouw K. Brouwers:
Rubenshof en Kameleon
Mevrouw C. Bernhart:
Westhoek
De heer G. van Son:
Pionier en Rietgors
Mevrouw M. Corbeij:
Achthoek en Ontdekking
De heer R. Bertens:
Zwaaikom en Duizendpoot
De heer M. Mol:
Berkenhof en Hobbit
5. De activiteiten van de GMR.
Voor een volledig overzicht van de besproken onderwerpen en de besluiten, die
de GMR en PGMR het afgelopen jaar hebben genomen, wordt verwezen naar de
bijlagen. Op een aantal van de behandelde onderwerpen wordt in dit hoofdstuk
nog nader ingegaan.
ICT
Besloten is om met ingang van januari 2014 alles op ICT-gebied bovenschools te
regelen en aan te schaffen. Na een lang en zorgvuldig voortraject van de
voorbereidingsgroep ICT is voor Skool Automatisering gekozen als nieuw ICTbedrijf voor heel Delta-onderwijs. Op 10 december 2014 werden de
handtekeningen onder het contract gezet.
Tijdens de jaarwisseling is Delta-onderwijs overgegaan naar bovengenoemde
leverancier. Deze leverancier heeft in een korte tijdsspanne de overdracht moeten
regelen. Met Skool is geconstateerd dat het een te groot traject binnen een te kort
tijdsbestek is geweest. Delta-onderwijs zal dit soort trajecten niet meer tijdens
een vakantie plannen en meer tijd nemen om alles goed te regelen.
Strategisch Beleid
Op 31 december 2014 eindigde de periode van het huidige strategisch beleidsplan.
Het jaar 2014 heeft het college van bestuur gebruikt om vorm te geven aan een
nieuw strategisch beleid voor de komende vijf jaar. De weg naar deze strategische
visie zag er als volgt uit:
Fase 1, inventariseren:
in de periode januari t/m mei werd binnen de stichting breed geïnventariseerd
aan welke onderwerpen en welke richtingen er door verschillende gremia en
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schoolteams gedacht werd bij de vorming van de nota voor de komende vijf
jaar. Als uitgangspunt voor het gesprek werd het huidige beleidsplan genomen.
Onderwerpen konden worden aangedragen, ideeën over richtingen waar naartoe
het beleid zich zou kunnen richten konden worden geuit. Er konden onder
andere suggesties worden gedaan over hoe om te gaan met onderwijskundige
vernieuwing; welke aanvullende rol wij nog willen of moeten spelen nu de
gemeente Oosterhout met ingang van 2015 geen enkele onderwijssubsidie meer
verstrekt. Door de krimp van het aantal leerlingen komen er steeds kleinere
scholen. Willen wij die in stand houden en als we dat willen, hoe kunnen we dat
(financieel en onderwijskundig) doen? Welke rol willen wij spelen in de regio met
betrekking tot zaken als passend onderwijs?
Bevraagd werden schoolteams, MR-en en ouderraden, het breed directieoverleg,
de GMR, de raad van toezicht, de gemeente Oosterhout en SKO.
Fase 2, inrichting van het voorstel:
Op basis van de in fase 1 ontvangen informatie heeft de directeurenraad in
samenspraak met het college van bestuur in de periode juni t/m half september
vormgegeven aan onderdelen van het nieuwe strategisch beleid. Het college
van bestuur heeft vervolgens een voorstel geformuleerd voor het strategisch
beleid 2015-2020.
Fase 3, besluitvorming:
In oktober is het voorgenomen beleid besproken met de directeurenraad. Aan de
hand van het advies van de directeurenraad heeft het college van bestuur het
voorstel, al dan niet gewijzigd, in concept vastgesteld. Daarna is het voorstel ter
instemming voorgelegd aan de raad van toezicht. Bij instemming door de raad
van toezicht is het concept voorgelegd ter advisering aan de GMR. Na positieve
advisering door de GMR heeft het bestuur het strategisch beleid definitief
vastgesteld.
Op 3 november 2014 is de GMR tijdens een informele bijeenkomst bijeengeweest
met het college van bestuur omtrent het strategisch beleid 2015-2019. De GMR
werd in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en voorstellen tot wijzigingen en
of aanvullingen te doen.
De oorspronkelijke reacties, alsmede de input tijdens bovengenoemde
bijeenkomst, hebben mede vorm gegeven aan het definitieve strategische
beleidsplan 2015-2019.
De komende jaren zal de stichting de ingeslagen weg uit 2010 verder voortzetten,
waarbij een verdieping en verbreding van de gerealiseerde beleidsvoornemens uit
de planperiode 2010-2014 zal plaatsvinden. Daarnaast vragen de komende jaren
nadrukkelijk om meer personalisering van het onderwijs. Gebruik makend van het
leren binnen en buiten de scholen, met en zonder moderne media, zullen de
scholen van Delta-onderwijs zich inspannen om de talenten van de kinderen
optimaal tot bloei te laten komen.

Eigenaar: GMR
Auteur: Carla Bernhart
Versie: augustus 2015

Jaarverslag GMR 2014-2015

Pagina 7 van 12

Advies begroting 2015
Bij de stukken voor de GMR bijeenkomst van 15 december 2014 heeft de GMR de
begroting 2015 van Stichting Delta Onderwijs voorgelegd gekregen ter advisering.
De financiële themaraad van de GMR heeft op 8 december 2014 en op 5 februari
2015 nadere toelichting ontvangen bij deze begroting.
Mede op grond van deze extra toelichtingen heeft de GMR een positief advies
gegeven op de voorliggende bovenschoolse begroting 2015 van Delta onderwijs
met daarbij onderstaande toelichting:
Het niet sluitend zijn van de begroting 2015 wordt geaccepteerd gezien de
positieve resultaten in 2014. Ten aanzien van de jaren 2016 en verder is de
meerjarenbegroting ook nog niet sluitend en nog onzeker door onduidelijkheid in
zowel overheidsmaatregelen, de omvang van de onderhoudskosten alsmede de
uitwerking
van
het
strategisch
beleid.
Zodra op een van deze onderwerpen meer duidelijkheid ontstaat zal de GMR
geïnformeerd worden. Wat betreft het meerjaren-onderhoudsplan en de financiële
uitwerking van het strategisch beleid stellen wij voor deze op de beleidskalender
voor de agenda van de GMR op te nemen.
De GMR heeft kennisgenomen van de wijze waarop het bestuur de begrotingen
van de scholen analyseert en beoordeelt. Tevens heeft het bestuur, na
herhaaldelijk verzoek van de GMR, actie ondernomen om de communicatie
rondom het begrotingsproces en de bovenschoolse begroting te verbeteren.
De GMR heeft ook dit jaar het proces geëvalueerd en teruggekoppeld aan het
bestuur dat de meerjarenperspectieven niet op elke school worden besproken en
dat de communicatie over het proces nog altijd aandacht verdient.
Benoemingsadviescommissie (BAC)
In de periode januari tot en met april 2015 hebben, naast een clusterdirecteur en
een locatiedirecteur,
2 leden van de PGMR deel uitgemaakt van de
Benoemingsadviescommissie inzake de benoeming van 2 clusterdirecteuren. De 2
vacatures zijn ontstaan door het vertrek van Dhr. A. Jansen en Dhr. A. Op de
Beek; beiden zijn met prepensioen gegaan. De taak van de commissie bestond uit
het voeren van gesprekken met zowel de interne als de externe kandidaten en het
uitbrengen van het advies: benoembaar of niet benoembaar. De adviezen van de
commissie zijn overgenomen door het college van bestuur. De twee nieuwe
clusterdirecteuren zijn Dhr. Th. Vaes, benoemd per 01-02-2015 en Mevr. N.
Hanegraaf, benoemd per 01-05-2015.
Scholing GMR
De afgelopen jaren heeft de GMR meerdere keren een cursus gevolgd bij Dhr.
Joop van den Biggelaar, werkzaam als ervaren interim- en procesmanager via
Penta Rho. In oktober van het komende schooljaar (2015) zal de GMR een
opfriscursus professionaliteit GMR gaan volgen, daar door de jaarlijkse wisseling
van leden, er kennis verloren gaat en aangevuld dient te worden.
Vakantierooster
De GMR heeft ingestemd met het vakantierooster 2015-2016. Daar Deltaonderwijs zich zoveel mogelijk wil conformeren aan het vakantierooster van het
Voortgezet Onderwijs, was met name de meivakantie een punt van discussie. In
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verband met de start van de centrale examens op 09-05-2015, loopt deze
vakantie van 25 april tot en met 06-05-2015. Hierdoor wordt de schoolperiode tot
aan de zomervakantie de langste periode van het schooljaar, namelijk 11 weken.
Het advies van het college van bestuur is om een aantal vrije dagen in deze
periode te plannen.
Lustrum Delta
Op 4 juni 2015 is het 10-jarig bestaan van Delta-onderwijs gevierd. Alle kinderen
van de Delta-scholen werden op het Slotjesveld verwacht, waarbij elke school een
optreden verzorgde. In overleg met de interne cultuurcoördinatoren en de (P)GMR
is het aanvankelijk geplande tijdstip (van 17.00-18.30 uur) verplaatst naar 13.3015.00 uur.
Over de invulling van het programma, alsmede over het tijdspad, zijn door de
PGMR kritische vragen gesteld.
Behoud Montessorionderwijs Oosterhout
Tijdens de vergadering van 20 april 2015 werd een notitie uitgereikt omtrent het
voortbestaan van het Montessorionderwijs in Oosterhout. Daar de
Montessorischool onder de opheffingsnorm zit, is het Ministerie van OC&W
voornemens deze school per 1 augustus 2015 te sluiten. Het bestuur van de
Montessorischool is in gesprek gegaan met het bestuur van Delta-onderwijs en
daar Delta-onderwijs het Montessorionderwijs graag wil behouden voor
Oosterhout, werd deze kwestie aan de GMR voorgelegd. De GMR heeft ingestemd
met de volgende optie:
Vóór 1 mei 2015 sluit Delta-onderwijs middels een notariële akte een
overeenkomst met Stichting Oosterhouts Montessorionderwijs (SOM) waarbij de
Montessorischool overgenomen wordt als nevenvestiging van een nader te
bepalen school.
Vervangingsfonds/Wet Werk en Zekerheid
Door het in werking treden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015,
heeft de PGMR ingestemd met het voorgenomen besluit om te stoppen met het
deelnemen aan het Vervangingsfonds (VF). Mede op basis van juridisch advies
gaat het bestuur met ingang van 1 augustus 2015 gebruik maken van een voor
ons nieuwe vorm van arbeidsovereenkomsten: het min-max contract. Een
medewerker krijgt een tijdelijke of vaste overeenkomst met een minimale
arbeidsomvang van 8, 16 of 20 uur per week. Daarnaast wordt met de betreffende
medewerker afgesproken dat deze flexibel inzetbaar is tot 32 of 40 uur in de week.
Hiermee wordt de (nieuwe) medewerkers zekerheid geboden middels een
bestuurs-aanstelling alsmede zekerheid van een minimale arbeidsduur per week.
Tegen het einde van het contractjaar wordt aan de hand van de gemiddelde inzet
in dat jaar bezien of het minimum aantal uren van het contract wordt verhoogd of
gelijk blijft.
Financieel beleid Delta-onderwijs
Op 6 juli 2015 heeft de financiële commissie van de GMR gesproken met het
bestuur over de jaarrekening 2014 van Stichting Delta Onderwijs en het
accountantsverslag 2014.
Alle
financiële
kengetallen
(solvabiliteit,
liquiditeit,
kapitalisatiefactor,
weerstandvermogen) zijn bijzonder goed te noemen. Er is voldoende ruimte om
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de tegenvallende financiële verwachting vanuit de meerjarenbegroting komende
jaren op te vangen. Er moet ook voorkomen worden dat er ten koste van de
kwaliteit
van
het
onderwijs
teveel
wordt
gereserveerd.
Het totale vermogen eind 2014 is ruim € 9,5 mln waarvan bijna € 5 mln beklemd
is in bestemmingsreserves.
Een belangrijke ontwikkeling is de doordecentralisatie van het buitenonderhoud
binnen het PO. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw meerjarenonderhoudsplan, vooruitlopende hierop is in de jaarrekening 2014 een
aanvullende dotatie van € 400k gedaan aan de voorziening onderhoud.

Werkverdeling directeurenraad
Met ingang van 25 mei 2015 is de werkverdeling van de clusterdirecteuren
veranderd. Daar voorheen een clusterdirecteur één of meerdere portefeuilles had,
hebben nu meerdere clusterdirecteuren samen een portefeuille, die uit meerdere
onderdelen bestaat.
De verdeling is als volgt:
1. Onderwijs, bestaande uit onderwijskwaliteit, ondersteuning, identiteit,
cultuur, onderwijs gerelateerde projecten en groepen (OOC, NAZ, OTV),
alsmede direct leiding geven aan betrokken projectmedewerkers.
De clusterdirecteuren zijn: Nicole Hanegraaf, Myriam Rietveld, Theo Vaes.
2. Bedrijfsvoering en organisatie, bestaande uit: financiën, organisatie en
(beleids)planning, aanbestedingen, hiërarchisch leiding geven aan
voorschoolmedewerkers, administratiekantoor, PR, communicatie, website,
DR + BDO.
De clusterdirecteuren zijn: Cees Joosen, Ad Matheeuwsen, Rob Nagelkerke.
3. Personeel, bestaande uit personeelsbeleid, (interne) opleidingen en OIDS,
arbo, poortwachtersfunctie, leiding geven aan personeel structurele
vervangingspool en poortwachtersfunctionaris.
De clusterdirecteuren zijn: Paul van der Mede, Salo Timmermans.
Taakverdeling GMR
In het schooljaar 2014-2015 zijn de taken binnen de GMR als volgt verdeeld:
E. Chel:
voorzitter (lid DB), financiële commissie
P. van Dongen:
penningmeester (lid DB)
B. Horn:
secretaris PGMR
C. Bernhart:
jaarverslag
M. Horn:
voorzitter PGMR
K. Brouwers:
secretaris GMR (lid DB), PR
G. van Son:
financiële commissie
R. Bertens:
financiële commissie
M. Corbeij:
M. Mol:
H. de Bont:
A. van Roessel:
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6. De GMR-verkiezingen.
Conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) nemen GMR-leden zitting
voor 3 jaar en zullen volgens aftreedrooster aftreden.
In april 2015 zijn de verkiezingen opgestart door bureau Inkesta, daar de dames
B. Horn, C. Bernhart, P. van Dongen en Dhr. E. Chel aftredend waren. Mevr. P.
van Dongen en Dhr. E. Chel waren niet herkiesbaar, de overige 2 leden wel.
Er hebben zich 4 kandidaten gemeld voor de oudergeleding en geen enkele
kandidaat voor de personeelsgeleding.

Het komende schooljaar zal de personeelsgeleding van de GMR bestaan uit de
volgende leden:
Karin Brouwers
Robert Bertens
Marjan Horn
Carla Bernhart
Bregtje Horn
Hans de Bont
De oudergeleding zal bestaan uit de volgende leden:
Mariëtte Corbeij-Beukers
Martin Mol
Gerald van Son
Arno van Roessel
Elles Kuppens-Evers
Ernst Olaf Griep

7. Tot slot.
De GMR komt steeds beter in haar rol als vertegenwoordiger van ouders en
personeel.
De agenda en notulen staan 14 dagen voor de vergadering op de site en iedereen
kan deze inzien. Binnen 2 weken na de vergadering wordt ook het verslag van de
bijeenkomst op de site geplaatst. Iedereen kan dus op de hoogte zijn van de
punten die zijn besproken tijdens de vergadering. In de digitale Delta-krant
(Delt@) wordt steeds een stukje geplaatst over het werk in de GMR.
Wij hopen met dit jaarverslag een goed beeld te hebben gegeven van onze
activiteiten in het afgelopen jaar, alsmede van het belang van een goede
vertegenwoordiging van ouders en personeel van Delta-onderwijs in de GMR.
Tot slot willen we iedereen bedanken, die in het afgelopen jaar een bijdrage heeft
geleverd aan het functioneren van Delta-onderwijs en de GMR in het bijzonder.

Oosterhout, augustus 2015
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Namens de GMR
Carla Bernhart
lid GMR
Bijlage 1:
Besluitenlijst GMR 2014-2015
Bijlage 2:
Besluitenlijst PGMR 2014-2015
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