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Woerden, april 2018 
 
Beste lezer! 
 
Graag vertellen we wat de GMR in 2017 voor u deed: voor de leerlingen, ouders en collega’s. Buiten de 
‘standaard’-onderwerpen waar wij uitvoerig over klankborden, speelden er dit jaar enkele onderwerpen 
die minder frequent voorkomen.  
Als GMR ontmoetten we elkaar niet alleen in GMR verband; ook met de leden van de MR-en en met de 
Raad van Toezicht (RvT) vergaderden we. Met elkaar zorgen we ervoor dat ouders en teamleden zo goed 
mogelijk worden vertegenwoordigd bij zaken die ons allen raken. Zo hebben wij ten aanzien van alle 
belanghebbenden een duidelijke informatieve, adviserende en/of instemmende rol in de diverse 
overleggen. En in een kritische doch positieve dialoog krijgt deze vertegenwoordiging gestalte.  
 
Hieronder een aantal punten uitgelicht :  

 Het jaar begon met het uitschrijven van verkiezingen wegens het vertrek van een leerkracht en een 
ouder. Er kwamen twee reacties van inhoudelijk sterke kandidaten en daarmee waren de vacatures 
vervuld.  De herverkiezing voor een tweede termijn van ouders Marieke van Stek en Aart-Jan 
Plaisier verliep volgens verwachting en waren zonder bezwaren een feit.  

 Net voor de zomervakantie kwam helaas de stoel van personeelslid Tessa Vonk vrij door haar 
acceptatie van een baan buiten de SPCO. De GMR slaagde er op korte termijn niet meer in deze 
stoel bezet te krijgen. We nemen deze vacature mee in de verkiezingen van het eerste kwartaal 
2018. Daarnaast wordt getoetst of het loslaten van de verdeling binnen/buiten Woerden leidt tot 
meer reacties van ouders en personeelsleden. 

 Wettelijke wijzigingen werden doorgevoerd in het GMR Reglement en Statuut. 

 Het weerstandsvermogen van de SPCO bleek procentueel hoog. Het weerstandsvermogen geeft 
weer in welke mate een organisatie in staat is onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te 
vangen. CvB stelde daarom extra gelden ter beschikking aan de scholen die hiervoor een –niet 
gebudgetteerde- wensenlijst konden indienen. Daarnaast werd er geld vrijgemaakt voor een 
digitaal device (o.a. Chromebook) voor alle leerlingen in de groepen 5 t/m 8 van de SPCO scholen. 

 Er is een beleidsplan Tijdelijk Personeelstekort opgesteld. Hoe brengen we het invalprobleem in 
kaart? Hoe lossen de scholen het ontbreken van een invaller op: hoe vaak gaan kinderen naar huis, 
staat een duo voor de groep, worden ze verdeeld over andere groepen.  

 Het mobiliteitsplan werd anders ingericht om de instroom en doorstroom van talenten te 
bevorderen. Om de ontwikkeling te toetsen en na te gaan of de ambitie bereikt wordt, is eind 2017 
geëvalueerd. De verandering bleek inderdaad tot gevolg hebben gehad dat er meer mensen met 
ervaring van buiten waren aangetrokken. Het CvB vraagt de GMR mee te denken over een 
aanpassing van de huidige sollicitatieprocedure. Er is meer behoefte aan snelheid van handelen en 
aan minder personen in een sollicitatiecommissie.  

 In deze digitale, snel veranderende tijd zijn statische websites uit den boze. SPCO breed zullen 
daarom nieuwe websites worden ingericht, alsmede een app voor ouders waardoor een 
eenvoudige en snelle informatievoorziening naar de ouders gerealiseerd wordt. Scholen kunnen 
hiervoor een communicatiedeskundige inhuren. Een dynamische uitstraling is ook goed voor die 
gebieden waar de belangstellingscijfers teruglopen. 
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 De GMR nam deel aan de zgn. visitatie. Deze visitatie maakt onderdeel uit van het 
ontwikkelingstraject van de PO Raad om te komen tot een bestuurlijk visitatiestelsel. Dit behelst 
het bezoek van een andere stichting aan onze stichting en het in diepte bevragen op diverse 
aspecten. Het CvB start met een zelfevaluatie die vervolgens wordt getoetst. Een leerzaam proces 
waar nieuwe ambities uit voortvloeiden. 

 Door het vertrek van personeelslid Suzan de Jong werd er gezocht naar een nieuwe afgevaardigde 
van de SPCO naar het OPR. De GMR bracht deze vacature onder de aandacht van het IBOS-overleg 
hetgeen resulteerde in een kandidaat vanuit deze geleding. 

 In het kader van transparantie waren diverse directeuren te gast gedurende dit jaar. Een directeur 
lichtte toe wat de school had gedaan met het innovatiegeld. Dit was gebruikt voor invoering van 
talentonderwijs op de school. Een succes dat uitstraling heeft ook buiten de school. 

 We hebben gesproken over de communicatie van de onderwerpen uit het Directie Overleg (DO) 
richting de MR-en. Dit is vervolgens formeel beleid geworden. 

 Het Onderwijstoezicht van de Inspectie is veranderd. Nu wordt gestart met een gesprek met het 
College van Bestuur. En scholen maken hun een eigen beoordeling die getoetst kan worden. 
Normaliter werden een paar scholen bezocht maar ditmaal zijn bij SPCO bezoeken gepland aan 
negen scholen in de eerste weken van 2018. 

 Werkdrukvermindering kwam aan de orde met een helder standpunt van het CvB ten aanzien van 
de uitgeroepen landelijke stakingen 

 
Daarnaast adviseerde de GMR over en/of stemde in met of kreeg informatie over: 

 nieuw SPCO Privacyreglement 

 begroting 2018 

 bovenschools formatieplan 

 concept vakantierooster 2019 

 kwartaalcijfers ziekteverzuim 

 onderwijskwaliteit en opbrengsten 

 kwartaalcijfers financiën  

 begeleiding startende leraren 

 aanmeldformulier SPCO met aanvullingen in het licht van AVG van mei 2018 
 

 We kwamen tweemaal met een vertegenwoordiging van de MR-en bij elkaar. Er is behoefte aan een 
platform waarop men informatie kan delen. De huidige drive is daarvoor minder geschikt. Onderzoek 
leert dat deze uitwisseling wellicht kan gebeuren via de app die ook voor ouders beschikbaar komt. De 
eerste helft van 2018 zal een pilot worden ingericht van SPCO + GMR om te zien of dit een goede keuze 
zou zijn. De bijeenkomsten MR-GMR zijn waardevol; men leert elkaar kennen, weet hoe men elkaar 
kan vinden. De opkomst wordt ook groter. Dit zetten we in 2018 voort. 

 Jaarlijks wisselt de bezetting van de MR-en: Om je vertegenwoordigende werk goed te kunnen 
uitvoeren heb je kennis en vaardigheden nodig. De GMR organiseert jaarlijks een cursus waarop de 
(nieuwe) leden zich kunnen inschrijven. Wat later in het schooljaar 2017-2018 zal de behoefte worden 
gepeild naar een eventuele verdiepingscursus.  

 
Ook in 2018 zetten we onze activiteiten met enthousiasme voort.  
U bent als toehoorder altijd van harte welkom! 


