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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de GMR van stichting De Drieslag.
Het jaar 2020 was een uitdagend jaar door het coronavirus wat opspeelde. Dit heeft veel impact gehad op
ons onderwijs. Daarnaast zijn we in september van dit jaar gestart met een nieuwe GMR.
In de eerste helft van 2020 was er nog sprake van twee afzonderlijke GMR-en. Naast een gezamenlijk proces
voor de vorming van een nieuwe gezamenlijke GMR hebben ook een aantal gezamenlijke GMRvergaderingen plaatsgevonden waarin enkele stukken zijn behandeld. De formele besluitvorming heeft wel
in de afzonderlijke GMR-en plaatsgevonden. In dit verslag wordt daarom gesproken over GMR Barneveld,
GMR VHS Ede en de nieuwe GMR Ede-Barneveld.
Tijdens elke GMR-vergadering is de bestuurder een moment aanwezig geweest om de GMR bij te praten
over lopende zaken met betrekking tot de scholen en om de documenten die onder het instemmings- of
adviesrecht van de GMR vallen nader toe te lichten.
In dit jaarverslag vindt u per vergaderdatum een samenvatting van wat er tijdens die bijeenkomst is
besproken. Hier worden met name de punten vermeld waar de GMR advies/instemmingsrecht over heeft.
Mocht u de gehele notulen willen inzien dan kunt u die opvragen bij de voorzitter van de GMR.

21 januari 2020: Reguliere vergadering GMR Ede
In deze vergadering hebben we kennis gemaakt met de nieuwe bestuurder Gert van der Rhee. Verder
kwam in deze vergadering de begroting van 2020 ter bespreking. Er werden uitgangspunten genoemd die
tot deze begroting hebben geleid. In de toekomst zal de bestuurder werken met één begroting van de
totale organisatie. Het komende jaar wordt i.v.m. de fusie gezien als overgangsjaar.
Verder is de voorgestelde procedure gepresenteerd om te komen tot één GMR. In deze werkgroep zullen
Jan Pieter Redert en Martijn Schilder aansluiten. Daarnaast licht Gert de procedure toe om te komen tot
een bestuursformatieplan.
Besloten is om het overleg van het CVT met GMR op 12 mei te vervangen door een gezamenlijk overleg
tussen GMR en RVT.
In deze vergadering is een positief advies gegeven voor het beleid financiële regelingen personeel en het
vakantierooster.

30 januari 2020: Reguliere vergadering GMR Barneveld
Een belangrijk onderwerp tijdens de eerste vergadering van 2020 is de aanpak van het proces om te komen
tot een nieuwe samengestelde GMR. Het stappenplan wordt gedeeld en besproken. Daarnaast wordt een
lid gekozen die, naast de GMR voorzitter, namens de GMR Barneveld zitting neemt in de werkgroep welke
moet komen tot een nieuw medezeggenschapsstatuut, -reglement en huishoudelijk reglement.
Ter besluitvorming ligt de nieuwe financiële regeling personeel voor waarvoor instemming is benodigd van
de personeelsgeleding. Over het stuk zijn weinig vragen en de regeling wordt dan ook unaniem
aangenomen.
Ook in deze vergadering informeert de bestuurder de GMR over de lopende zaken onder andere over de
dingen die spelen naar aanleiding van de fusie. Aangezien er een nieuwe Raad van Toezicht is gevormd
wordt een kennismakingsoverleg gepland met de beide GMR-en en de nieuwe RvT.
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4 februari 2020: Ontmoeting afvaardiging GMR Barneveld en GMR Ede met
nieuwe Raad van Toezicht.
In deze bijeenkomst heeft een afvaardiging van de GMR uit Barneveld en Ede kennis gemaakt met de
nieuwe Raad van Toezicht. We hebben een terugblik gehad op het fusietraject en met elkaar gesproken
over de toekomst als een GMR.

19 februari 2020: Kick of bijeenkomst samenvoeging GMR-en
Op 19 februari wordt een aparte bijeenkomst gepland op de Paasbergschool in Ede van de beide voltallige
GMR-en. Naast onderlinge kennismaking en informering over het fusieproces wordt ook de mening gepeild
over een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten om te komen tot een nieuwe GMR. De uitkomst van
de avond wordt door de werkgroep meegenomen in de uitwerking om te komen tot een nieuwe GMR.

21 april 2020: Reguliere GMR vergadering Ede en Barneveld (digitaal)
Vanwege de beperkingen door de COVID-19 epidemie wordt deze gezamenlijke vergadering online
gehouden. Op de agenda staan een aantal belangrijke stukken waarvoor goedkeuring nodig is, te weten het
bestuursformatieplan en de wijziging van het functieboek.
Met betrekking tot het bestuursformatieplan zijn vooraf 49 schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn
door de bestuurder vooraf beantwoord. Tijdens de vergadering is de vraag en antwoord lijst doorgenomen
en zijn geen nieuwe vragen naar voren gekomen. Tijdens de vergadering stemt de volledige
personeelsgeleding van zowel de GMR Barneveld als GMR VHS Ede in. De oudergeledingen van beide GMRen geven een positief advies.
Over het functieboek zijn weinig vragen. Ook daarmee stemt de volledige personeelsgeleding van zowel de
GMR Barneveld als GMR VHS Ede in. De oudergeledingen van beide GMR-en geven een positief advies.

20 mei 2020: Gezamenlijke informatie avond fusieproces en AVG
Tijdens een gezamenlijke vergadering worden in het eerste deel de concept documenten voor de fusie van
de twee GMR-en besproken, te weten het nieuwe medezeggenschapsstatuut, het (G)MR reglement en het
huishoudelijk reglement. Vooraf hebben de GMR leden hun vragen kunnen stellen aan de werkgroep die de
fusie heeft voorbereid. De uitgebreide vraag en antwoordlijst wordt tijdens de vergadering doorgenomen
en waar nodig verder toegelicht. Op basis van de bespreking wordt een aantal details in de stukken
aangepast of nog verder uitgezocht door de werkgroep.
Tijdens het tweede deel van de vergadering geeft Bas Teeken (Functionaris gegevensbescherming) een
toelichting op de stukken betrekking tot de AVG. Hij legt uit welke documenten allemaal opgesteld moeten
worden zoals het AGV beleid, een Verwerkingen register, Procedure datalekken, een gedragscode, een
privacy verklaring ouders en een privacy verklaring leerlingen. Daarbij wordt ook toelicht welke rol de GMR
heeft met betrekking tot de vaststelling van enkele stukken.
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7 juli 2020: Gezamenlijke GMR vergadering GMR Barneveld en GMR VHS Ede
Belangrijkste agendapunt tijdens deze gezamenlijke vergadering is de besluitvorming over het definitieve
Medezeggenschapsstatuut en het GMR reglement. Ook nu is er vooraf weer de gelegenheid geweest tot
het stellen van vragen welke vooraf schriftelijk zijn beantwoord. De vragen hadden niet betrekking op de
inhoud van de stukken maar gingen meer over de praktische uitvoering daarvan. Tijdens de vergadering
stemmen beide GMR-ren unaniem in met het voorgestelde medezeggenschapsstatuut en het GMRreglement. Vervolgens is de samenstelling van de nieuwe GMR formeel bekrachtigd.
In deze vergadering wordt afscheid genomen van de GMR leden die niet mee gaan naar de nieuwe GMR.
Gert van der Rhee spreekt een woord van dank uit aan de aftredende GMR leden van de GMR Barneveld.
Jan-Pieter Redert doet dat voor de aftredende leden van de GMR Ede. Ook wordt een videoboodschap
opgenomen voor Clemens Geenen die als extern adviseur de werkgroep heeft geadviseerd en begeleid en
de nieuwe documenten heeft opgesteld.

23 september 2020: Reguliere GMR vergadering 1
Dit is de eerste vergadering na de fusie met de nieuwe GMR leden. De vergadering wordt geleid door Gert,
omdat er nog geen besluit is genomen over de voorzittersrol. In deze vergadering hebben we met elkaar
gesproken over het huishoudelijk reglement. Een aantal punten moeten nog aangepast worden. Er is
besloten dat de notulen voor ouders opvraagbaar zijn en niet standaard op de website geplaatst worden.
De GMR heeft de vergadering besloten te gaan voor een onafhankelijk voorzitter. Er is besloten dat Emil
onafhankelijk voorzitter blijft en dat Erwin van Dam plaatsvervangend voorzitter wordt. Na de vergadering
bleek dat Emil zijn rol ziet als die van technisch voorzitter zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
Dit betekent dat er ook nog een formele voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen moet worden.
Dit hebben we via digitale stemming gedaan. Daaruit kwam de volgende verdeling:
Emil Hartman – Technisch voorzitter
Erwin van Dam – Formele voorzitter (oudergeleding Koepelschool)
Wim Heij – Plaatsvervangend voorzitter (oudergeleding Prins Willem Alexanderschool)
Tot secretaris is in deze vergadering Martijn Schilder (personeelsgeleding Paasbergschool) benoemd.
De GMR heeft besloten nog geen penningmeester te benoemen.

19 november 2020: Vergadering RvT en CvB met GMR
Op donderdag 19 november heeft de RvT vergaderd waarbij Erwin van Dam, Emil Hartman en Martijn
Schilder namens de GMR aan deelgenomen hebben. We begonnen de vergadering met een
kennismakingsrondje en een opening vanuit Mattheus 5.
Emil heeft een korte terugblik gegeven over het proces rondom de fusie. Daarbij werd genoemd hoe we tot
de huidige samenstelling van de GMR gekomen zijn en hoe de technische en formele voorzittersrol wordt
vormgegeven. Ook de informatievoorziening van bestuurder richting GMR is besproken. Er is aangegeven
dat deze communicatie als positief wordt ervaren. Wat betreft de professionalisering van de GMR is het
plan om dit in 2021 op te pakken.
Tot slot is in deze vergadering Geert-Jan de Weert op voordracht van de GMR benoemd in de RvT en zijn er
afspraken gemaakt over een vervolg bezoek van de GMR aan de RvT of andersom.
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16 december 2020: Reguliere GMR vergadering 2
Deze tweede vergadering is gestart met een korte terugblik op de start en de organisatie van de nieuwe
GMR. De taken binnen de nieuwe GMR zijn nu duidelijk. Erwin van Dam neemt formele besluiten en zal
ook de voorbesprekingen doen. Martijn Schilder is secretaris. De taken en verantwoordelijkheden van de
voorzitter en secretaris zijn beschreven in het huishoudelijk reglement. Er wordt voor gekozen om geen
penningmeester aan te stellen.
Verder kwam deze vergadering de periodieke informatie aanbod met een toelichting van Gert. Ook waren
er nieuwe stukken binnen het personeelsbeleid. De personeelsgeleding heeft unaniem ingestemd met de
nieuwe reis- en verblijfskostenregeling, de verhuisregeling en het beloningsbeleid.
Er is ook een unanieme instemming voor de begroting, vakantierooster en dienstijdenoverzicht.
Tot slot hebben we deze vergadering nagedacht over de scholing van de GMR. Jeanet Pantsier zal dit op
zich nemen.
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