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1. De functie van het werkplan. 

Dit werkplan zal elk schooljaar op de eerste vergadering van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) als uitgangspunt 
dienen voor de taakverdeling en planning van de activiteiten van de raad. 
 
Dit werkplan kan tevens dienen als oriëntatie voor nieuwe GMR- leden om 
zo enigszins inzicht te krijgen in de werkzaamheden en activiteiten van de 
GMR. Dit werkplan is in concept besproken op de vergadering van januari 2015 en na het 
aanbrengen van de door de leden geformuleerde 
aanvullingen en wijzigingen vastgesteld en bekrachtigd op 01 februari 2015. Dit is een intern 
document. Een afschrift van dit werkplan wordt 
verstrekt aan het bestuurder directeur 
 

2. Missie en visie GMR 

Missie 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van de stichting 
Delta De Bilt voor Primair Onderwijs (stichting Delta) is een overlegorgaan 
bestaande uit personeelsleden en ouders van de aangesloten scholen. 
De raad heeft als doel de bestuurder directeur van de stichting te controleren en 
daarbij maken we gebruik van ons advies- en instemmingsrecht. 
Hiermee hopen wij bij te dragen aan de totstandkoming van kwalitatief 
goed onderwijs binnen deze stichting. 
 
Visie 

Om onze missie te bereiken houden we vast aan onze kernwaarden: 
· Open communicatie met respect voor ieders mening. 
· Transparante besluitvorming. 
· We voeren een open dialoog met het bestuur. 
· Wij zijn integer en betrouwbaar. 
· We bereiken onze gemeenschappelijke missie met oog voor de 
identiteit van de afzonderlijke scholen. 
 

3. Taakverdeling GMR 

Voorzitter 

 Het leiden van de vergaderingen; 

 Het onderhouden van de externe contacten (oa overleg met bestuur); 
 
Plaatsvervangend voorzitter 

 Waarnemen van de taken van de voorzitter bij zijn/haar afwezigheid. 
 
Secretaris 

 Het beheren van het archief; 

 Opstellen van de agenda in samenspraak met de voorzitter en de 
algemeen directeur; 

 Verspreiden van de agenda, de verslagen met bijbehorende actielijst, 
de besluitenlijst van het bestuur en andere relevante documenten; 



 Verantwoordelijkheid voor de inkomende en uitgaande (elektronische) 
post; 

 Bijhouden van het rooster van aftreden; 

 Opmaken van een jaarverslag. Dit jaarverslag wordt bekend gemaakt 
tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar; 

 Het beheren van de GMR-rekening; 

 Het jaarlijks laten controleren van de GMR-rekening door een van de 
leden 

 
4. Huishoudelijke regels 

 In beginsel is de algemeen directeur (deels) bij elke vergadering 
aanwezig om toelichting te kunnen geven op stukken of vragen te 
kunnen beantwoorden; 

 De beide geledingen in de GMR, de oudergeleding en de 
personeelsgeleding, kunnen er voor kiezen om bij bepaalde 
aangelegenheden apart te vergaderen; 

 Samenstelling GMR: iedere school vaardigt twee leden af, één ouder, 
één personeelslid; 

 Vergaderingen zijn openbaar, maar alleen de benoemde leden hebben 
stemrecht. 

 Het quorum wat is vereist om te kunnen vergaderen: ten minste drie 
ouders en drie personeelsleden. 

 Tijdens de eerste vergadering van het seizoen wordt de 
scholingsbehoefte van de leden vastgesteld. 

 Het stemrecht is persoonlijk tenzij de voorzitter per mail of per brief 
wordt gemandateerd waarbij de voorkeur voor een bepaald standpunt 
kan worden doorgeven. 

 Besluitvorming: We streven naar consensus, maar indien dit niet kan 
worden bereikt wordt over het onderwerp gestemd. 

 GMR-vergaderingen vinden op de scholen plaats. 

 De ontvangende school levert de notulist. 

 De definitieve agenda voor de vergadering tijdens de vergadering 
vastgesteld. 

 Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld waarna 
de secretaris deze per mail verzendt naar de algemeen directeur. 

 
5. Commissies 

Om efficiënt te kunnen functioneren heeft de raad een aantal commissies 
vastgesteld over verschillende aandachtsgebieden. 
De raad kent een aantal vaste commissies en tijdelijke commissies. Deze 
laatste worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 
 
 

 
 



Vaste commissies 

Financiën  : Sander, Niels, Josbert en Jessica 
Personeel  : Cecile, Herma en Evelyne   
Identiteit  : Henriëtte en Astrid 
Passend onderwijs : Linda, Evelyne en Gerard 
Communicatie : - 
Beleid   : Astrid, Simone, Sander en Herma 
  

6. Gebruikte afkortingen 

GMR   : Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
PGMR   : Personeelsgeleding van GMR 
OGMR   : Oudergeleding van GMR 
 

7. Bronnen 

http://www.medezeggenschapsraden.nl/ 
http://www.deltadebilt.nl/ 
http://www.infowms.nl/ 
 

8. Vergaderrooster 2014/2015 

Dag Datum Tijd Locatie 

Dinsdag  23 september 2014 19.30 uur Regenboog 

Woensdag 12 november 2014 19.30 uur Martin Luther King 

Donderdag 15 januari 2015 19.30 uur Theresiaschool 

Maandag 2 maart 2015 19.30 uur Patioschool 

Dinsdag 19 mei 2015 19.30 uur De Rietakker 

Maandag 1 juli 2015 19.30 uur Michaelschool 

 
datum tijd plaats 

9. Jaarplan   Op agenda  Specifieke stukken 

dinsdag 23-09-14 

Regenboog  

Vaststellen 

scholingsplan GMR 

Vaststellen ledenlijst / 

data  

  

woensdag 12-11-14  

Martin Luther King 

Vakanties 2015-2016 

(info) 

  

Beleidsplan 2015-2018 

(info) 

Daarna in werkgroep 

plan. 

  

Begroting 2015 (info) 

Meerjarenbegroting 

2015-2018 (info) 

Daarna in werkgroep 

financiën 

  



donderdag 15-01-15 

Theresiaschool 

Consequenties nieuwe 

cao (info) 

Functiemix (info) 

Daarna in werkgroep 

Personeel 

Vakanties 2015-2016 

(instemming) 

Beleidsplan 2015-2018 (advies) 

Begroting 2015 (instemming) 

Meerjarenbegroting 2015-2018 

(advies)  

maandag 02-03-15 

Patioschool 

Bestuur formatieplan 

(info), 

Uitstappen 

Vervangingsfonds 

Daarna in werkgroep 

personeel 

  

dinsdag 19-05-15 

De Rietakker 

Diverse 

beleidsonderwerpen 

onderwerpen n.a.v. plan 

2015-2018 

  

Bestuur formatieplan 

(instemming /advies) 

Diverse beleidsonderwerpen 

(instemming/advies) 

  

maandag 06-07-15 

Michaelschool 

Diverse 

beleidsonderwerpen 

onderwerpen n.a.v. plan 

2015-2018 

  

  

Diverse beleidsonderwerpen 

(instemming/advies) 

 
Voor het werkplan van volgend schooljaar moet rekening gehouden worden met: 
September  
- Vaststellen jaarverslag GMR – voorzitter 
- Nascholing mogelijk en nodig? 
 
December  

- Begroting Delta GMR Bespreken met com. fin. in november 
- Meerjarig financieel beleid GMR Bespreken met com. fin. in november 
- Begroting GMR-deel vaststellen T.b.v. de begroting van Delta 
- Jaarrekening bespreken Ter kennisname 

 
Februari 
1e versie Bestuursformatieplan GMR Toelichting 
 
Maart  
Bestuursformatieplan Bespreken in commissie personeel 
 
Juli  
Bestuursformatieplan PGMR OGMR Ondertekenen, na instemming PGMR 
 

Overig 

Personeelsbeleid PGMR OGMR 
Personeelsbeoordeling PGMR OGMR 
Jaarverslag Verzuim Op Maat Management 
Functieboek PGMR OGMR 



10. Ledenlijst 
School Naam lid 

Groen van Prinsterer Gerard Maarschalkerweerd 

Groen van Prinsterer Sander de Koster 

Juliana Linda Kuijt 

Juliana Niels de Fijter 

Michaël Tako van Hoorn 

Michaël Ivo van de Moosdijk / 
Kirsten Hoeffnagel 

MLKing Jessica Creijghton 

MLKing Henriëtte Duijster 

Patio Anja Ben Ahmed 

Patio Marcel 

Regenboog Cecile Eurlings 

Regenboog Jeroen Nienhuis 

Rietakker Simone Lexmond 

Rietakker Geertje Van Genderen / 
Wilma Jochem 

Theresia Evelyne bos 

Theresia Astrid Vink 

Wereldwijs Herma Soederhuizen 

Wereldwijs Josbert Kester 

 


