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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) over het afgelopen schooljaar 2010-2011. 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 we 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:
C. Beljaars (De Wingerd), A. de Jong (SBO De Wissel), M. Horn (Rubenshof),
C. Bernhart (Westhoek), L. Tempelaars (Sterrendonk) en K. Brouwers
(Rubenshof).
De zes leden afgevaardigd vanuit de oudergeleding zijn:
G. van Son (Meander), E. Chel (Hobbit), P. van Dongen (St. Jan), B. Linders
(Sterrendonk), M. Steevens (Achthoek) en E. Kwantes (Achthoek).

Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB bestaat uit:
Voorzitter
E. Chel
Secretaris
L. Tempelaars
Penningmeester
P. van Dongen
Als notulant is M. Jespers aanwezig tijdens de vergaderingen van de GMR.
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Zittingsperiode
Het aftreedrooster is opgesteld op 21-1-2008 en wordt aan het eind van het
schooljaar gevolgd.
Personeel
M. Horn
A. De Jong
C. Beljaars
C. Bernhart
K. Brouwers
L. Tempelaars

2011
2011

Ouders
G. van Son
E. Kwantes

2011
2011

2012
2012
2013
2013

P. van Dongen
M. Steevens
B. Linders
E. Chel

2012
2012
2013
2013

Faciliteiten GMR
Zowel de personeelsleden als de ouders krijgen een vergoeding van € 75,- per
bijeenkomst. Eén personeelslid van de GMR wordt gefaciliteerd zoals in de CAO
staat aangegeven. 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
KBS De Touwbaan. De vergaderdata werden aangeboden in de vergadering van
19 juli 2010.
11-10-2010
06-12-2010
31-01-2011
21-03-2011
16-05-2011
20-06-2011

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 DB stelt in overleg met Dhr. L. Oomen de
agenda samen. De agenda met bijbehorende stukken wordt op de site van Deltaonderwijs geplaatst. De contactpersonen van alle MR-en en de leden van de
klankbordgroep worden hiervan middels een mail op de hoogte gesteld. In deze
klankbordgroep kunnen ouders en personeel zitting nemen om mee te denken
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betreffende onderwerpen die in de GMR worden besproken. Hiertoe is het
communicatieplan vastgesteld op 10 maart 2008.

De aangelegenheden betreffende het personeel worden besproken binnen de
PGMR. Deze zijn bijeen geweest op het Delta-kantoor met dhr. L. Oomen op de
volgende data:
18-10-2010
14-12-2010
07-02-2011*
29-03-2011
23-05-2011
21-06-2011*
*In verband met onvoldoende agendapunten is de vergadering van 07-02-2011
niet doorgegaan en heeft de vergadering van 21-06-2011 plaatsgevonden op de
Rubenshof, waarbij Dhr. L. Oomen niet aanwezig was.

Besluitvorming
Voor de onderwerpen, waarover de GMR of de PGMR het afgelopen jaar
besluiten heeft genomen of advies heeft gegeven, wordt verwezen naar de
besluitenlijsten, die als bijlagen bij dit verslag zijn gevoegd.

Afscheid leden
Tijdens de vergadering van 11 oktober 2010 hebben we na 6 jaar afscheid
genomen van Dhr. Van Gageldonk. Hij heeft de voorzittershamer overgedragen
aan Dhr. Chel. Dhr. Van Gageldonk biedt aan om, indien nodig, te fungeren als
vraagbaak. Wij willen hem ook in dit jaarverslag nogmaals hartelijk bedanken
voor zijn enorme inzet en deskundigheid.
4. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en haar omgeving.

GMR en de Algemeen Directeur
De Algemeen Directeur van Delta-onderwijs is vanaf 24 juni 2009 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.
Met ingang van maart 2011 komt de GMR informeel bijeen vanaf 20.00 uur en
start de vergadering in aanwezigheid van het bevoegd gezag om 20.45 uur.
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Voor een GMR vergadering is het DB bijeen geweest met de Algemeen
Directeur, L. Oomen, om te bepalen welke onderwerpen op de agenda moeten
komen.
De GMR maakt haar besluiten na afloop van elke vergadering schriftelijk aan het
bestuur kenbaar middels een schrijven van haar secretaris. Hierdoor worden
misverstanden over de besluitvorming voorkomen en liggen overwegingen vast.

GMR en Raad van Toezicht
Op 24 juni 2009 is de statutenwijziging bij de notaris gepasseerd en is de
bestuursstructuur van Delta-onderwijs omgezet naar een model met een Raad
van Toezicht.
Eén keer per jaar zal er een informatief contact zijn tussen de leden van de
GMR en de leden van de Raad van Toezicht. Dit heeft plaatsgevonden op 21-032011. Tijdens deze bijeenkomst heeft Dhr. Oomen een korte uiteenzetting
gegeven over nieuwe voorstellen van het kabinet betreffende Passend
onderwijs en de gevolgen hiervan voor Delta onderwijs.

GMR en de achterban
MR
De achterban van de GMR bestaat uit alle ouders en alle personeelsleden. De
communicatie met de achterban verloopt via twee kanalen: alle MR-en hebben
een contactpersoon, die een mail ontvangt wanneer de agenda en de stukken op
de site van Delta onderwijs zijn geplaatst. Deze stukken staan 14 dagen voor
onze vergadering op de site van Delta-onderwijs, omdat is afgesproken dat de
MR in de week daarvoor bijeenkomt. Zij hebben het verzoek gekregen om te
reageren tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering van de GMR.

Klankbordgroep
Daarnaast kunnen alle ouders en personeelsleden zich aanmelden voor de
klankbordgroep van ouders of personeel. Deze klankbordgroepleden krijgen
eveneens de agenda en de stukken aangereikt op de site van Delta-onderwijs en
zij kunnen reageren via de mail: gmr@delta-onderwijs.nl tot uiterlijk 4 dagen
voor de vergadering.

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
vergadering bijwonen van de MR 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 in schema:
Mevrouw Horn: Touwbaan en Paulo Freire
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Mevrouw Tempelaars: Duizendpoot
De heer Chel: Hobbit en Torenschouw
De heer Linders: Sterrendonk en Marcoen
De heer Beljaars: Wingerd en Biëncorf
De heer Steevens: Pionier
Mevrouw de Jong: Wissel en Zwaaikom
Mevrouw van Dongen: St. Jan
Mevrouw Kwantes: Achthoek en Beiaard
Mevrouw Brouwers: Rubenshof en Kameleon
Mevrouw Bernhart: Westhoek en Berkenhof
De heer van Son: Meander en Rietgors
5. De activiteiten van de GMR.
Voor een volledig overzicht van 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.

Bestuursbegroting + meerjarenbegroting + kaderbrief
Na voorbereiding door de financiële themaraad van de GMR is in de GMR
bijeenkomst van 31-01-2011 de meerjarenbegroting 2011-2015 besproken. Naast
het afgeven van een positief advies heeft de GMR het bestuur met betrekking
tot de begroting 2011 het volgende advies gegeven: gezien de onzekerheid op dit
moment met betrekking tot het tijdstip waarop de oprichting van de nieuwe
school de Contreie zal plaatsvinden alsmede de toekomstig noodzakelijke
bezuinigingen, de vacature van clusterdirecteur die in mei zal ontstaan
vooralsnog niet in te vullen.
Daarnaast heeft de GMR ten aanzien van de begroting over de jaren 2011-2015
een aantal aandachtspunten gegeven:
- Het opstellen van een planning van FTE’s tot 2015 om inzichtelijk te
maken naar welke FTE samenstelling Delta onderwijs in deze planperiode
zal groeien;
- Hoe gaat het bestuur in de toekomst om met budgettaire
overschrijdingen van de verschillende scholen, die momenteel ten laste
komen van de aanwezige financiële ruimte?
- Daar het contract met het administratiekantoor Dyade dit jaar eindigt
geeft de GMR in overweging om de administratieve activiteiten niet uit te
besteden maar uit kostenoverwegingen zelf uit te voeren en hiervoor een
functionaris aan te trekken.

Kwaliteitsonderzoek Delta-scholen
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In het najaar van 2010 heeft er een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden onder
alle Delta-scholen door organisatieadviesbureau Beekveld & Terpstra. Met
behulp van het instrument “de Kwaliteitsvragenlijst” bestaande uit 4
vragenlijsten (één voor leerlingen, één voor ouders, één voor medewerkers en
één voor het management) is de kwaliteit van alle Delta-scholen en het
schoolbestuur in kaart gebracht. De resultaten, die dienen als basis om de
dialoog aan te gaan, zowel intern als extern, zijn vergeleken met de externe
benchmark, waardoor een beeld is verkregen van hoe de organisatie presteert in
vergelijking met de “gemiddelde school”.
De GMR was verheugd te vernemen dat het tevredenheidsonderzoek een
positieve (en in vergelijking met de benchmark boven het landelijk gemiddelde)
score heeft opgeleverd.

Werkkostenregeling
Tijdens de PGMR vergadering van 29 maart 2011 heeft Dhr. A. Roes van
PricewaterhouseCoopers een heldere toelichting gegeven op deze regeling.
Mede naar aanleiding hiervan heeft de PGMR voorgesteld om de fietsregeling en
de vakbondsregeling in de werkkostenregeling mee te nemen, alsmede een
verhoging van de vergoeding voor dienstreizen. Daarnaast is voorgesteld om het
kerstpakket te vervangen door een netto attentie in de vorm van een digitale
cadeaubon.

ICT Beleidsplan
Het plan dat de GMR is voorgelegd bestaat maar voor een klein deel uit
bovenschools beleid. De GMR geadviseerd het plan te herschrijven in SMART
geformuleerde doelen. Daarnaast heeft de GMR de volgende punten in
overweging gegeven:
- Het advies om meer bovenschools te regelen op ICT gebied, teneinde het
niveau op alle Delta-scholen te doen stijgen.
- De GMR wil graag de verbeterpunten in het nieuwe plan terugzien.
- Social media is een belangrijk onderdeel dat wat betreft de GMR meer
aangescherpt zou mogen worden.

Scholing
In november en december heeft de GMR in 2 avonden een basiscursus
aangeboden aan de MRen over onder andere de WMS, de behoeften en de
valkuilen, verzorgd door Axum. Hieraan hebben zo’n 25 personen deelgenomen.
Op 14 maart heeft de GMR een cursusavond gehad over onder andere
procedures, organisatie en communicatie onder leiding van Dhr. Joop van den
Biggelaar van Axum.
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Communicatie
De communicatie binnen de stichting m.b.t. de GMR behoeft zorgvuldigheid. Er
is dit jaar gesproken over mogelijkheden om de site van Delta-onderwijs nog
beter te benutten zodat voor zowel ouders als personeelsleden de benodigde
informatie te vinden is. Op de website is ook een kopje PGMR opgenomen, waar
de agenda’s, relevante stukken en de notulen van de PGMR-vergaderingen te
vinden zijn voor het personeel.

O.I.D.S.
Op basis van het initiatiefrecht heeft de GMR naar aanleiding van de resultaten
van een eigen enquête betreffende de effectiviteit van het “Opleiden In De
School” de bestuurder verzocht dit initiatief stop te zetten. Na overleg met de
directeurenraad en de beleidsgroep heeft het bestuur besloten het advies niet
op te volgen en het traject voort te zetten conform de afspraken. Tijdens de
GMR-vergadering van 06-12-2010 heeft Dhr. M. van Gool van Avans een
toelichting gegeven over het belang van O.I.D.S. Hierbij waren de
portefeuillehouder en de stagecoaches van de Touwbaan en de Wissel aanwezig.
Tijdens de GMR-vergadering in maart heeft de portefeuillehouder aangegeven
dat het naar ieders tevredenheid verloopt.

Taakverdeling GMR
In het schooljaar 2010-2011 zijn de taken binnen de GMR als volgt verdeeld:
E. Chel: voorzitter/financiële commissie (lid DB)
L. Tempelaars: secretaris (lid DB), commissie zorg
P. van Dongen: penningmeester (lid DB)
C. Bernhart: jaarverslag, commissie zorg
C. Beljaars: voorzitter PGMR
M. Horn: secretaris PGMR
E. Kwantes: verkiezingen, commissie zorg
K. Brouwers: PR (folder, mailbox en website)
G. van Son: financiële commissie
M. Steevens: financiële commissie
A. de Jong: commissie zorg
B. Linders:

Wijzigingen werkwijze GMR
Op 18-05-2010 heeft de GMR zich laten adviseren over onder andere de rol en
functie van de GMR. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn een aantal
wijzigingen in de werkwijze van de GMR ingevoerd vanaf het schooljaar 20102011.
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- Themaraden
Themaraden behandelen namens de GMR de onderwerpen op een specifiek
deelgebied. Indien kennis in de themaraad onvoldoende is kan deze worden
ingehuurd. Leden van de GMR, zijnde geen leden van de themaraad, kunnen
voorafgaand aan een bespreking van de themaraad overwegingen en bedenkingen
doorgeven over de te bespreken stukken aan leden van de themaraad . Er vindt
een terugkoppeling plaats naar de GMR en besluiten worden, op basis van de
adviezen van de themaraden, genomen in de voltallige GMR.
De volgende themaraden zijn momenteel aanwezig:
Financiële themaraad: Marc Steevens, Edward Chel, Gerald van Son en Cor
Beljaars
Themaraad zorg: Lia Tempelaars, Annemiek de Jong, Carla Bernhart en Els
Kwantes
- Adviseur GMR
Om de werkwijze van de GMR naar een hoger niveau te brengen, heeft een
adviseur (van Axum) dit schooljaar een aantal vergaderingen bijgewoond en naar
aanleiding hiervan de GMR omtrent een aantal vergadertechnische- als wel
inhoudelijke zaken geadviseerd.
6. De GMR-verkiezingen.
In verband met het in werking treden van de Wet Medezeggenschap Scholen
(WMS) zijn in het werkjaar 2007-2008 verkiezingen gehouden. Er is
afgesproken, zoals al eerder aangegeven, dat 12 leden (6 ouders en 6
personeelsleden), zitting nemen in de GMR. De leden hebben zitting voor 3 jaar
en zullen volgens aftreedrooster aftreden.
In april 2011 zijn de verkiezingen opgestart, daar de dames M. Horn, A. de
Jong, E. Kwantes en de heer G. van Son aftredend waren. Mevr. E. Kwantes
(oudergeleding) was niet herkiesbaar, de overige 3 leden wel. Vanuit de
personeelsgeleding heeft zich geen enkele kandidaat gemeld, vanuit de
oudergeleding één kandidaat.
Derhalve is de uitslag als volgt: de dames M. Horn en A. de Jong en Dhr. G. van
Son zijn herkozen en als nieuw lid verwelkomen we mevr. Louise Amijden, als
ouder verbonden aan de Meander.
7. Tot slot.
De GMR komt steeds beter in haar rol als vertegenwoordiger van ouders en
personeel. De manier van communiceren is nog niet helemaal gemeengoed voor
alle betrokkenen. Er zijn nog maar weinig mensen, die zich als klankbordgroeplid
hebben aangemeld voor zowel ouders als personeel. We hopen op een grotere
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groep voor het komende jaar omdat er zaken aan de orde komen die van belang
zijn voor zowel personeel als ouders.
In principe staan de agenda en notulen op de site 14 dagen voor de vergadering
en kan iedereen deze inzien. Binnen 14 dagen 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 Delta-krant
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. Daarnaast hopen we hiermee ook het belang
van een goede vertegenwoordiging van ouders en personeel van Delta-onderwijs
in de GMR aan te geven.
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 2011

Namens de GMR
Carla Bernhart
lid GMR

Bijlage 1:
Besluitenlijst GMR 2010-2011
Bijlage 2:
Besluitenlijst PGMR 2010-2011
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