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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017- 2018 van de GMR van SOPOGO. Hierin leest u in
een overzicht wat er in dat schooljaar binnen de GMR is behandeld. Voor de
volledige vastlegging van de vergaderingen verwijzen wij u naar de notulen. Deze
kunt u vinden op de website www.sopogo.nl .
In dit schooljaar is de GMR 5 keer samen geweest. Er was een vaste aanwezigheid
van de directeur- bestuurder dhr. Verbrugh, de voorzitter mevr. Nipius en de notaris
mevr. Stokman. De Raad van Toezicht is tweemaal aangeschoven om de
vergadering bij te wonen, één keer dragen zij een onderwerp aan en de andere keer
doet de GMR dit.

Afgelopen schooljaar zijn er weer veel dingen besproken, of ingebracht voor advies
of stemming. Deze onderwerpen zullen in dit verslag naar voren komen. Dit was ook
het jaar dat er verkennende gesprekken werden gevoerd met twee andere
stichtingen, dit leidde tot ontwikkelingen die tot op de dag van vandaag nog bezig
zijn.

Namens de GMR,
M. Stokman
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Inleiding

In het jaarverslag 2017- 2018 van de GMR van SOPOGO hopen wij u een duidelijk
beeld te geven wat onze rol is geweest met betrekking tot het toetsen van
bovenschools beleid alvorens het wordt ingevoerd. De GMR voert hierbij overleg met
de directeur- bestuurder.

De bezetting van de GMR zal op de volgende bladzijde toegelicht worden, en daarna
komen de besproken onderwerpen kort aan bod. Dit wordt gevolgd door aan te
geven welke professionalisering er heeft plaatsgevonden, en welke ondersteuning er
is geweest van derden.

Hieronder brengen we in beeld hoe de GMR is gepositioneerd binnen de
overlegstructuur.
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Bezetting GMR

De GMR bestaat uit in totaal 26 mensen. Er zijn 13 vertegenwoordigers van ouders,
ook wel oudergeleding, per school komt er één ouder van de MR. Er zijn ook 13
vertegenwoordigers vanuit het personeel, van iedere school één.

Verder waren er dit jaar geen wisselingen of veranderingen binnen de GMR.
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Behandelde onderwerpen
Hieronder zijn de behandelde onderwerpen systematisch opgesteld:

Besproken/ gedeeld

Adviesgevende rol

Instemmende rol

Uitleg OPR/ vacatures
OPR

Verandering Arbodienst

Begroting

Veranderingen personeel

Vakantierooster

Handboek school
veiligheidsbeleid

Stakingen

Gezamenlijke
bedrijfsvoering

Strategisch beleidsplan

Verkennende gesprekken
andere stichtingen

Gesprekkencyclus

Vacatures RvT
Passend onderwijs
Onderzoek staat van de
scholen
Vrienden van SOPOGO
ICT overgang
Gang van zaken binnen
de GMR/ vormgeving
Overstap Afas
AVG
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Professionalisering
Aan het einde van het verslagjaar werd er de vraag gesteld wie er behoefte heeft
aan een basiscursus MR voor het primair onderwijs. Er zal geïnventariseerd worden,
daarna wordt de cursus gepland.

Ondersteuning door derden
De GMR maakt gebruik van een commissie financiën, zij bekijken de aangeboden
begroting en geven een advies hierover aan de GMR. Verder is er geen
ondersteuning door derden geweest.
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