GMR Jaarverslag 2019 – 2020 Stichting Fedra
Functieverdeling
De functieverdeling gedurende het vergaderseizoen 2019 -2020 was als volgt:
Voorzitter:
Vicevoorzitter
Secretaris:

Arjen de Boo
Yvonne Könst
-

Ambtelijk secretaris:

Jessica Bunnik

Overzicht GMR leden
De Anjelier, lk

Larissa den Dunnen (start: 29-10-2019)

De Ark, ouder

Robin Honkoop

De Bethelschool, ouder

Arjen de Boo

De Lunetten, lk

Yvonne Könst

Panta Rhei, lk

Astrid Boere (start: 10-12-2019)

De Sleutelbloem, ouder

Remco Sinnige

De Plataan, ouder

Angelique Kabel

De Wilgeroos, lk

Wendy van Velzen

De Zeearend, lk

De Westbroek, lk

Maaike Lammers (t/m 10 december 2019)
SBO De Zeearend gaat per 01-01-2020 over naar
St. Aloysius
Jantine v.d. Geer (start: 29-10-2019)

De Hoeksteen, ouder

Lieke Broekman

De Vrijheit, ouder

Mieke Limmen

Ambtelijk secretaris

Jessica Bunnik

Secretariaat FEDRA
Bezoekadres: Antillenstraat 21, Beverwijk
Postadres: Postbus 1148, 1940 EC BEVERWIJK
Tel: 0251-217101 Fax: 0251-217150
E-mail: info@fedra.nl
Website GMR: www.gmrfedra.nl
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Vergaderdata
In het jaar 2019-2020 werd er 8 maal vergaderd:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

10 september 2019
29 oktober 2019
10 december 2019
22 januari 2020
4 maart 2020
8 april 2020*
19 mei 2020*
24 juni 2020*

*vanaf 8 april 2020 vinden de GMR vergaderingen online plaats. Dit n.a.v. de landelijke coronamaatregelen, welke vanaf medio maart 2020 ingegaan zijn.

Begroting GMR
De begroting 2019 is vastgesteld.
Ontwikkelingen binnen Fedra die ter instemming/advies/ informatie aan de GMR zijn aangeboden:
- Aan het begin van schooljaar 2019-2020 wordt de GMR vanuit de Raad van Toezicht benaderd i.v.m.
het vertrek van mevr. Somai Vleugel, lid RvT – GMR zetel. Tijdens de vergadering van 10 september
2019 is op advies van de GMR de vacature breed uitgezet (incl. selectie cie). Naar aanleiding van de
sollicitatieprocedure wordt mevrouw Janet Ronchetti – van der Louw aangesteld als nieuw lid van de
RvT – GMR zetel.
- De PGMR stemt in met de nieuwe functie Leraarondersteuner tijdens haar vergadering van 10
september 2019.
- SBO De Zeearend wordt gedurende het schooljaar 2019-2020 overgenomen door Stichting Aloysius.
Namens de GMR neemt Maaike Lammers (lk) deel aan het DGO. De overdracht vindt plaats op 1
januari 2020.
- Tijdens de vergadering van 29 oktober laat de GMR zich informeren over de pauzevervanging in
schooljaar 2020-2021. De GMR geeft naar aanleiding van de informatie het volgende advies: blijf, ook
bij eigen invulling van de pauzevervanging, een bijdrage vragen aan ouders. De personeelsgeleding
benadrukt dat het belangrijk is om de nieuwe vorm van pauzevervanging samen met het team te
ontwikkelen.
- Vakantierooster 2020-2021: de GMR geeft een positief advies op het vakantierooster voor
schooljaar 2020-2021.
- In de vergadering van 10 december 2019 wordt d.m.v. een korte presentatie de voortgang getoond
sinds de GMR haar advies heeft uitgebracht over het lerarentekort. Uit onderzoek is gebleken dat
Fedra gemiddeld ruimer in haar formatie zit dan gelijkwaardige besturen. Vanaf januari 2020 worden
alle werkdrukmiddelen vanuit het bestuur beschikbaar gesteld. Extra beloning voor fulltime werken
wordt onderzocht. Daarnaast wordt veel ingestoken op zij-instromers, partnerschap met besturen uit
de regio en InHolland Haarlem. Verder wordt er gekeken naar mogelijkheden om

2

onderwijsorganisaties te flexibiliseren. Hierbij dient wel gedacht te worden aan communicatie
richting ouders.
- Project 10-14: gedurende het schooljaar 2019-2020 wordt de GMR regelmatig geïnformeerd over
de voortgang van het project. De GMR geeft in haar vergadering van 22 januari 2020 een positief
advies op het projectplan. Fourteens is inmiddels gestart. Op 24 juni 2020 stemt de GMR tevens in
met het verzoek van Fourteens om deel te nemen aan het experiment “teambevoegdheid”.
- Het Koersplan 2020-2024 wordt op 22 januari 2020 in de GMR besproken. Het is een helder
geschreven plan en er zijn dan ook geen vragen vanuit de GMR.
- Door het vertrek van SBO De Zeearend naar Stichting Aloysius is er een scheve verhouding ontstaan
in de zetelverdeling van de GMR. De GMR heeft met instemming van betrokkenen gekozen voor een
zeteluitbreiding vanuit KBS De Sleutelbloem. Vanaf 1 augustus 2020 heeft De Sleutelbloem zowel een
leerkracht (Susanne van Egmond) als een ouder-geleding.
- De PGMT stemt tijdens haar vergadering van 8 april 2020 in met het Bestuursformatieplan (BFP), na
te zijn geïnformeerd door het bestuur.
- De GMR stemt tijdens haar vergadering van 8 april 2020 in met de begroting 2020.
- De GMR bespreekt de aangepaste statuten en reglementen. De artikelen zijn in hoofdzaak wettelijk
geregeld. De stukken worden vanuit de GMR in klein comité verder doorgenomen. Ook wordt een
start gemaakt met de aanpassing/update van het huishoudelijk reglement van de GMR. De
vaststelling van alle genoemde stukken is doorgeschoven naar schooljaar 2020-2021.
- Stichting Fedra begint met een programma genaamd Directeur in opleiding. Via dit programma
stimuleert Fedra de doorstroom- en doorgroei mogelijkheden van haar eigen medewerkers. De GMR
is tijdens de vergadering van 24 juni 2020 geïnformeerd over dit programma door het bestuur.
Vervolg: 24 augustus 2020.
- Tijdens haar vergadering van 24 juni 2020 stemt de PGMR in met het aangepaste functieboek. Aan
dit besluit wordt een kort advies vanuit de GMR toegevoegd: als bestuur blijven kijken naar wat zij
haar directeuren kan bieden. Aandacht voor de doorgroei van een directeur.
Afscheid GMR Leden
Aan het eind van het kalenderjaar, op 10 december 2019, neemt de GMR afscheid van Maaike
Lammers, leerkracht vanuit SBO De Zeearend.
Thema avond:
Gedurende het schooljaar 2019-2020 heeft er geen thema avond plaatsgevonden. Dit is grotendeels
te danken aan de landelijke lock down en corona beperkende maatregelen, welke vanaf maart 2020
ingegaan zijn.

Overleg leden Raad van Toezicht (RvT)
Door de corona-maatregelen is het overleg met leden van de RvT in overleg met de voorzitter,
Reinier van de Wal, doorgeschoven naar schooljaar 2020-2021.
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