
1 
 

Jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggeschapsraad MZH 

periode 1/9/2020 - 31/12/2021 

 

Dit jaarverslag geeft een beeld van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en 

haar activiteiten in het schooljaar 2020-2021 en de maanden september t/m december 2021. 

Daarmee maken we de overgang van een verslag per schooljaar naar een verslag per 

kalenderjaar. Zo sluiten we aan bij de jaarverslaggeving van de stichting Montessori Onderwijs 

Zuid-Holland (MZH). 

 

1. De GMR 

De GMR heeft bij wet vastgelegde inspraak in het beleid van de stichting MZH, die vijf scholen 

bestuurt. Bij bepaalde besluiten heeft het college van bestuur (CvB) vooraf de instemming of het 

advies van de GMR nodig. Daarnaast heeft de GMR recht op informatie en initiatief. Dit alles 

tegen de achtergrond van het bijdragen aan een goed functionerende schoolorganisatie vanuit 

het perspectief van ouders en medewerkers van de vijf scholen.  Elke afzonderlijke school heeft 

een eigen medezeggenschapsraad (MR). Zodra een onderwerp twee of meer scholen betreft is 

het een zaak van de GMR.  

 

2. Samenstelling 

De MR van elk van de vijf scholen die deel uitmaken van MZH kan een ouder en een medewerker 

kiezen als lid van de GMR. De leden van de GMR hoeven zelf geen lid te zijn van de MR van de 

school die zij vertegenwoordigen. De volgende tabel toont de samenstelling van de GMR in de 

verslagperiode. 

 

School Personele geleding Oudergeleding 

Christelijke Montessorischool De 

Abeel, Den Haag 

Margaret van den 

Dool 

Tot 1/4/2021 

Anneke Aanstoot, voorzitter  

 

Vanaf 1/4/2021 

Jasper Lindenberg,  

Voorzitter vanaf 21/6/2021 

Alphense Montessorischool, Alphen 

aan den Rijn 

Tot 1/9/2021 

Judith Nagel, 

secretaris 

 

Vanaf 1/9/2021 

Mark van Leeuwen 

Deborah Brinkman 

Elckerlyc Montessori en 

Internationale School, Leiderdorp 

Winnie Ingolo Tot 1/6/2021 

Mirjam Muller 

 

Vanaf 1/6/2021 

Hans van Dijk 

Montessorischool Houtwijk, Den 

Haag 

Tot 1/9/2021 

Mandy Karel 

 

Vanaf 1/9/2021 

Hans Kraayenbrink 

Richard Pflug 

Passe Partout, Zoetermeer Vanaf 1/9/2021 

Cindy Peters, 

secretaris a.i. 

Vacature 
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In de verslagperiode zijn vier leden vertrokken. Een woord van dank is op zijn plaats voor de 

Anneke Aanstoot en Judith Nagel die als voorzitter en secretaris een belangrijke bijdrage aan de 

GMR hebben geleverd. Dat geldt ook voor de leden Mirjam Muller en Mandy Karel.    

 

3. Vergaderingen en bijeenkomsten 

In de verslagperiode heeft de GMR  zes keer vergaderd.. Daaronder waren twee 

overlegvergaderingen met het CvB. Met een extern deskundige is een themabijeenkomst over 

financiën gehouden. De voorzitter en secretaris van de GMR hadden eenmaal een tussentijds 

overleg met het CvB. Er was eenmaal een overleg met een vertegenwoordiging van de raad van 

toezicht (RvT) van MZH. Vanuit het centraal bureau heeft de medewerker kwaliteit het 

kwaliteitsbeleid in het kader van het strategisch beleidsplan 2019-2023 in een vergadering 

toegelicht. Tenslotte hebben voorzitter en secretaris in december deelgenomen aan een 

bijeenkomst met een delegatie van de RvT en het CvB over de begroting 2022.  

De meeste vergaderingen en bijeenkomsten vonden online plaats in verband met de pandemie. 

 

4. Op de agenda 

Het beleid met betrekking tot corona was een belangrijk onderwerp van overleg. Rode draad was 

het volgen van  de adviezen van de overheid voorzover dat in praktische situaties haalbaar was.  

De GMR heeft positief advies uitgebracht over de begroting, het jaarplan en het 

bestuursformatieplan 2021. Dat geldt ook voor het functieboek van MZH.  

De GMR heeft de MR-en van de vijf scholen gevraagd of er belangstelling bestaat gezamenlijk 

deel te nemen aan het scholingsaanbod van MR Academie, een initiatief van het ministerie van 

onderwijs en andere partijen. Begin 2022 zal daarover besluitvorming plaatsvinden.    

Verder zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

• Jaarverslag 2019-2020 

• Samenwerking met RvT  

• Samenwerking met CvB 

 

5. Werkplan 2022 

De GMR heeft zich voorgenomen om in het  jaar 2022, naaste de gebruikelijke onderwerpen 

aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: 

• Risicoanalyse 

• Verder specificatie van de begroting 

• Nieuwe bekostiging vanaf 1/1/2023 

• Ontwikkelingen rond de verschillende nieuwbouwprojecten 

• Strategisch beleidsplan 2023 en later 

• Scholing MR/GMR leden  


