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Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020, inclusief het financieel overzicht van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Lijn 83 primair 

onderwijs. 

 

 

 

Inhoud: 
 

1. Inleiding .......................................................................................................................................... 2 

2. Samenstelling van de GMR ...................................................................................................... 2 

3. GMR-vergaderingen .................................................................................................................... 3 

4. Onderwerpen................................................................................................................................. 3 

5. Financiën ......................................................................................................................................... 4 

6. Een vooruitblik.............................................................................................................................. 4 

7. Nawoord .......................................................................................................................................... 5 

  



 
 
 

 
Jaarverslag GMR 2019-2020 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

__________________________________________________________________________________ 
Jaarverslag GMR Lijn 83 primair onderwijs 2019-2020  2 

 

 

1. Inleiding 

 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die door de leden 

van de GMR zijn verricht in de periode van september 2019 tot en met juli 2020.  

 

Met dit overzicht willen wij aan u, ouders/verzorgers met kinderen op een school, vallend 

onder het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83, de medewerkers, het College van 

Bestuur en de Raad van Toezicht van Lijn 83, verantwoording afleggen van de 

bevoegdheden waar de GMR gebruik van maakt. 

 

De bevoegdheden van de GMR kunnen worden onderscheiden in drie onderdelen: 

• instemmingsrecht 

• adviesrecht 

• initiatiefrecht. 

2. Samenstelling van de GMR 

 

In het schooljaar 2019-2020 hadden de volgende leden zitting in de GMR: 

 

Oudergeleding: 

• Ludo Penning, voorzitter  

• Dimitri Alexiou, vice voorzitter  
• Ilse Verkaart 
• Wilma van Rijen 
• Dennis de Jager 

 

Personeelsgeleding: 

• David Artz 

• Kim Verheijen 

• Rianne ten Haaf 

• Ilse Karis 

• Anke Hermsen  

 

Maria Jacobs, Secretariële ondersteuning tot maart 2020. Daarna zijn deze 

werkzaamheden overgenomen door Ilse Karis 

Michiel Leijser woonde als bestuurder van Lijn 83 op uitnodiging de vergaderingen bij.  

 

 



 
 
 

 
Jaarverslag GMR 2019-2020 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

__________________________________________________________________________________ 
Jaarverslag GMR Lijn 83 primair onderwijs 2019-2020  3 

3. GMR-vergaderingen 

 

De leden van de GMR kwamen in de periode september 2019  t/m juni 2020 op de 

volgende data bijeen: 

9 oktober 2019 - 29 oktober 2019 - 17 december 2019 

4 februari 2020 – 3 maart 2020 - 19 mei 2020 - 2 juni 2020 

De laatste 2 vergaderingen zijn via Teams gevoerd i.v.m. de maatregelen rondom het 

Coronavirus. 

 

Tijdens de meeste vergaderingen was het CvB aanwezig om voorstellen, beleidsstukken 

en actualiteiten toe te lichten. 

 

Het was de bedoeling dat een afvaardiging van de Raad van Toezicht diverse GMR-en bij 

zou wonen. Door o.a. Corona is dit echter niet gelukt en is er een apart overleg geweest 

met een afvaardiging van de GMR waarin het onderwerp Onderwijskwaliteit centraal 

stond. 

 

Naast de GMR-vergaderingen, kwamen ook de werkgroepen regelmatig bijeen om 

onderwerpen voor de GMR-vergaderingen voor te bereiden. De voorzitter CvB en de 

voorzitter GMR hadden voorafgaand aan de GMR-vergaderingen meestal een klein 

overleg. 

 

Aan het einde van schooljaar 2019-2020 is er vanuit de Personeelsgeleding afscheid 

genomen van Rianne ten Haaf. Dit betekent dat er voor de Personeelsgeleding 2 

vacatures zijn ontstaan welke in het nieuwe schooljaar door Marianne Weerts en Monique 

Arts ingevuld gaan worden.  

Voor de oudergeleding is er op dit moment nog 1 vacature. 

4. Onderwerpen 

 

De GMR heeft ingestemd met, of positief geadviseerd aan het CvB aangaande de 

volgende onderwerpen: 

 

Instemming: 

• Professionaliseringsbeleid 

• Strategisch beleidsplan 

• Wijziging bovenschoolse structuur 

• Vergaderrooster 2020-2021 

• Bestuursformatieplan 2020-2021 

 

Geen instemming: Arbobeleidsplan (op enkele paragrafen opmerkingen teruggegeven in 

2018 en sindsdien nog in afwachting van een reactie en dus geen actueel plan op de 

scholen).  

Document komt in 2020-2021 op de agenda van de GMR terug. 
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Advies: 

• Begroting 

 

Informatie verstrekking: 

• Jaarplan en begroting 2020 

• Jaarrekeningen en bestuursverslag Lijn 83 primair onderwijs  

• Onderwijskundige ontwikkelingen 

 

Naast bovenstaande onderwerpen/stukken, waarover de GMR een instemmings- en/of 

adviesrecht heeft, zijn ook diverse andere onderwerpen besproken. 

 

Onderwerpen die zoal besproken werden zijn: 

• Educatieve clustering 

• Jaarplan GMR 2018-2019 

• Nieuwsflits 

• Scholing: basiscursus MR en curus financiën GMR 

• Werving van nieuwe GMR leden voor schooljaar 2019-2020 

5. Financiën 

 

De GMR heeft een eigen budget, dat is geregeld volgens CAO Primair Onderwijs, in 

beheer van BSM Lijn 83. 

Per (speciale) school ontvangt de GMR een vast bedrag (1545 Euro). Uit deze bedragen 

worden ook de taakuren van de personeelsleden van de GMR betaald. 

 

Hieronder een overzicht van de uitgaven van de GMR over 2019-2020: 

 

Uitgaven 2019-2020 

MR basiscursus  Uit partnerschap betaald 

Cursus financiën  999,13 

Declaraties GMR leden     435,97 

CNVO Partnerschap    930,00 

Secretariaat  2363,00 

Representatiekosten 

Afscheid GMR leden 

    55,00 

Diversen    - 

 TOTAAL €  4.783,10 

6. Een vooruitblik 

 

Voor een goed functionerende GMR is een goede, open communicatie en samenwerking 

met, tussen en van ouders, personeel, CvB en Raad van Toezicht van belang. 

Schooljaar 2020-2021 gaan we ons o.a. bezig houden met: 
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- Professionalisering van onze (G)MR leden met nog nader te bepalen cursussen 

- actievere verbinding blijven leggen tussen MR-GMR door o.a. de nieuwsflits. 

7. Nawoord 

 

We hopen zoveel mogelijk van de belangrijke zaken waar de GMR zich afgelopen 

zittingsjaar mee bezig heeft gehouden te hebben vermeld. 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het bovenstaande, dan kunt u ons deze 

kenbaar maken. Dit kan per e-mail naar gmr@lijn83po.nl maar ook bij een van de leden 

van de GMR. 

 

Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom op onze GMR-vergaderingen. Graag 

vernemen we dit uiterlijk 3 werkdagen voor de vergadering. 

De vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020 zijn: 

22 september 2020 (intern werkoverleg) 

27 oktober 2020 

15 december 2020 

9 februari 2021 

23 maart 2021 

15 juni april 2021 

13 juli 2021 

 

De vergaderingen vinden altijd plaats in het: 

Bestuurskantoor van Lijn 83 

De Grens 35B 

6598 DK Heijen 

Aanvang 19.30 uur / Einde 21.30 uur. 

 

 

 

 

 

Heijen, september 2020, 

GMR Lijn 83 primair onderwijs 

Secretaris, Voorzitter 

 

 


