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Jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad MZH 2018-2019
Inleiding/ Inhoudsopgave
In dit jaarverslag geven wij een beeld van de GMR en haar activiteiten in het afgelopen schooljaar.
Het verslag is als volgt ingedeeld:
1.
2.
3.
4.

Algemene gegevens
Taakverdeling
Activiteiten schooljaar 2018-2019
Werkplan GMR

1. Algemene gegevens
De GMR heeft als doel zich bezig te houden met- en in te zetten voor alle gezamenlijke belangen van
de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken, zodra het twee of meer scholen
betreft. De GMR onderhoudt zich hiervoor, sinds 2012, met het College van Bestuur van MZH.
In de GMR hebben vertegenwoordigers van de volgende scholen zitting:
1. Passe Partout (Zoetermeer)
2. Elckerlyc (Leiderdorp)
3. Christelijke Montessorischool De Abeel (Den Haag)
4. Montessorischool Houtwijk (Den Haag)
5. Alphense Montessorischool (Alphen aan den Rijn)
Elke school wordt vertegenwoordigd door 1 ouder en 1personeelslid uit de betreffende MR.
In het jaar 2017-2018 namen in de GMR plaats:
1. Nadia Veneman, Cindy Peters (Passe Partout),
2. Inez Du Preez ,Mirjam Muller, (Elckerlyc) ,
3. Margaret van de Dool, Anneke Aanstoot (CMS de Abeel)
4. Mandy Karel, Mariëlle Meeuwissen (Montessorischool Houtwijk)
5. Judith Nagel, Deborah Brinkman (Montessorischool Alphen),

In het schooljaar 2018-2019 zijn er vergaderingen geweest op:
- 9 oktober 2018
- 22 november 2018
- 4 februari 2019
- 8 april 2019

Naast deze vergaderingen heeft overleg met het CvB plaatsgevonden op:
8 april 2019.
Er is scholing gevolgd op 13 mei 2019 en 27 mei 2019.
De schoolgebouwen van MZH waren de locaties voor onze vergaderingen.
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2. Taakverdeling
De taakverdeling binnen de GMR is als volgt:

Voorzitter: Anneke Aanstoot

Secretaristaken : Cindy Peters

De overige GMR-leden zijn lid.

3. Activiteiten schooljaren 2018-2019
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen behandeld en/of afgerond:
 Model CvB/RvT
 Medezeggenschapsstatuut
Bestand in Dropbox beschikbaar.



Statutenwijziging CvB



Begroting MZH 2019
De begroting van 2019 is op maandag 8 april besproken in een vergadering van de GMR en
CvB. Hierin heeft het CvB een toelichting gegeven betreft de begroting en heeft de GMR een
aantal vragen gesteld ter verduidelijking.
Wij van de GMR geven een positief advies t.o.v. de begroting van 2019.



Handboek informatie beveiliging en privacy
De GMR gaat akkoord en geeft een positief advies over dit het invoeren van dit beleid.

Geïnformeerd over Eigen Risico Dragerschap
Dit blijft zo beleidsarm mogelijk.
Doel is om het verzuim naar beneden te halen ( 2 jaar) wat er over is (is weinig). MZH komt
redelijk uit op nul.
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 Strategisch beleidsplan
De GMR heeft een hand-out ontvangen.
- Er wordt specifiek gevraagd of er ook duidelijk in benoemd staat wat de montessori visie is.
Sarah bevestigt dit en geeft aan dat het er in staat.
- Is er een koppeling tussen het plan van 2013- 2017 gemaakt naar het nieuwe plan. Wat zijn
de sterke- en eventuele aandachtspunten?
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Sarah benoemt er een aantal bijv. terugloop van leerlingen of juist wachtlijsten bij de
verschillende scholen binnen de stichting. Een aandachtspunt is ook de kwaliteit van de
leerkrachten.
De GMR leden krijgen een opdracht betreft de ambities van MZH voor 2019- 2023. Wat
vinden wij belangrijk en aan de hand van hand-out vormen wij een top 5 en daarna een top
7. De lijst wordt gecombineerd met de ambities die het MT heeft gevormd en ook deze zullen
wij ontvangen van Sarah.


Vaccinatiebeleid
Het CvB heeft de GMR gevraagd om advies/ instemming betreft het vaccinatiebeleid. De
GMR heeft hier vragen over kunnen stellen en is tevreden over de gegeven reactie.
De GMR gaat akkoord en geeft een positief advies over dit het invoeren van dit beleid.



Meerjaren investeringsplan 2018- 2021
Begroting bijv. methoden/ leermiddelen aanschaffen. Dit kan soms langer duren dan gepland
i.v.m. vernieuwingen in de methode. Licenties kunnen worden afgegeven op lease basis i.p.v.
alleen boekjes. Scholen kunnen dan zelf boeken maken.
Uitgaven kunnen ook sterk afwijken hierdoor. Doel is om een zo realistisch mogelijke
begroting te maken, met enige ruimte.

4. Werkplan GMR
De GMR heeft de volgende punten opgenomen in haar werkplan voor het jaar 2018- 2019:
- Meerjarenbegroting
- Begroting 2019
- Jaarrekening
- Scholing MR/GMR leden (AOB)

