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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag 2013/2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep te Haarlem.
Op basis van artikel 19 van het geldende GMR-Medezeggenschapsreglement is de GMR verplicht
jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast te leggen en bekend te
maken. In dit document doet de GMR verslag van haar activiteiten in het afgelopen schooljaar
2013/2014.
Eerst zullen enkele organisatorische aspecten worden beschreven. Vervolgens wordt een overzicht
gegeven van de onderwerpen die het afgelopen schooljaar de revue zijn gepasseerd op de
bijeenkomsten van de GMR, al dan niet met het CvB. Tot slot wordt kort vooruitgeblikt naar de
toekomst.
De GMR hoopt u als lezer met dit jaarverslag een goed beeld te geven van zijn werkzaamheden.
Namens de GMR van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep,
Marianne Furstner, voorzitter
Jack Kuin, vice-voorzitter
Arwen Scholten, secretaris
Arie van Rij, penningmeester
Haarlem, juni 2014
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1. Organisatie
Het schooljaar 2013-2014 was een bewogen jaar. We hebben met spijt in ons hart afscheid van
Sophie de Boer genomen, hoewel wij natuurlijk ook blij voor haar zijn. In de jaren dat wij met haar
hebben mogen samenwerken, hebben wij haar leren kennen als een praktische, bevlogen en
betrokken bestuurder met kennis van zaken. De GMR heeft zich in de Benoemings Advies Commissie
(BAC) betrokken geweten bij de benoeming van de opvolger van mevrouw de Boer, de heer Jan Rath.
In hem leren wij opnieuw een betrokken bestuurder kennen, die zich steeds open opstelt in de
medezeggenschap en die met veel kennis van het onderwijsveld naar Dunamare kijkt.
De nieuwe samenstelling van het College van Bestuur leidt ook tot een aantal veranderingen in de
werkwijze van de GMR met het College van Bestuur. Zo zijn nu steeds beide leden van het College bij
de gezamenlijke vergaderingen en overlegmomenten aanwezig.
De GMR heeft en krijgt een actieve rol in de ontwikkeling ‘van goed naar geweldig’, Dunamare op
strategisch niveau. Het College overlegt en organiseert studiedagen met de Raad van Toezicht, de
Directieraad, de Teamleiders en met de GMR om de lijnen voor het Strategisch beleidsplan uit te
zetten en inhoudelijk vorm te geven.
De basis voor de medezeggenschapsstructuur van Dunamare is met ingang van dit schooljaar op
orde: alle scholen zijn vertegenwoordigd door een BRIN-MR en waar van toepassing door een DeelMedezeggenschapsraad (DMR). Ook is Dunamare goed vertegenwoordigd in het
Medezeggenschapsorgaan voor het Passend onderwijs, de Ondersteuningsplanraad (OPR). De basis
is ook op orde voor wat betreft reglementen en statuten.
De GMR werkt samen met het College en met Ellen van der Voort hard aan het opstellen van een upto-date cyclus voor het vaststellen van documenten en de evaluatie van procedures en reglementen.
Met ingang van schooljaar 2014-2015 verwachten wij op dat gebied belangrijke stappen te hebben
gezet.
De GMR heeft in overleg met het College nu tweemaal een cursus medezeggenschap aangeboden
voor (nieuwe) leden van de verschillende raden. Deze cursussen zijn via de Expert Academie
aangeboden en werden verzorgd door een cursusleider van het CNV. De deelnemers waren tevreden
over de inhoud, het niveau en de verzorging van de cursus. Volgend schooljaar hopen wij John
Kruijer, van de afdeling financiën, bereid te vinden om een cursus te verzorgen over het ‘lezen’ van
begrotingen en financiële verslagen. De behoefte daaraan bij de leden van de verschillende raden is
groot.
Met dank aan (onder anderen) Jantine Oldejans van het Centraal Bureau beschikt de GMR nu over
een goed werkbare pagina op het Intranet van Dunamare, waarop de raad haar agenda’s en notulen,
reglementen en statuten kan plaatsen. Vastgestelde stukken worden steeds vaker en consequenter
gepubliceerd op het algemene intranet. Zodra de cyclus voor documenten en evaluaties goed is
opgezet en werkbaar is, zal ook in het publiceren van vastgestelde stukken op intranet een
professionaliseringsslag gemaakt kunnen worden.
Bezetting GMR
Situatie einde verslagjaar 2013-2014
Aftredende leden
Het schooljaar 2013/2014 zijn wij gestart met een personeelsgeleding van acht personen, een
oudergeleding van vier personen en een leerlingengeleding van vier personen. De GMR was bij
aanvang van dit schooljaar dus compleet bezet. Per mei 2014 verwachten drie leerlingen te slagen
voor hun eindexamen en daarmee de GMR te verlaten (jammer voor ons, fijn voor hen). De
aftredende leden per 31 juli 2014 zijn:
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Walid Abdellati, leerlingengeleding
Joeri van der Ploeg, leerlingengeleding
Kevin van de Pol, leerlingengeleding

Wij bedanken bovengenoemde leerlingen hartelijk voor hun persoonlijke inzet en inbreng ten behoeve
van het ontwikkelen en mogelijk maken van goed onderwijs op de scholen van de Stichting Dunamare
Onderwijsgroep. Wij wensen ze alle goeds voor hun toekomst!
In artikel 3, lid 1 van het geldende medezeggenschapsreglement voor de GMR van de Stichting
Dunamare Onderwijsgroep is vastgelegd dat het gemeenschappelijke medezeggenschapsorgaan
bestaat uit een afvaardiging vanuit het personeel van maximaal acht personen, vanuit de ouders van
maximaal vier personen en vanuit de leerlingen van maximaal vier personen.
Om de bezetting van de GMR opnieuw op peil te krijgen zijn in mei 2014 verkiezingen gehouden,
waarvan de uitslag op 28 mei 2014 heeft geleid tot de verkiezing van de volgende personen:
- Leerlingengeleding:
 Max Severin, Paulus Mavo
 Sanne van Bodegraven, Montessori College Aerdenhout
 Teus Taekema, Vellesan College

Het verheugt ons ontzettend dat de GMR bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 wederom
compleet zal zijn, en dan vooral met zowel een ouder- als een leerlinggeleding voor het vierde jaar op
volle sterkte. Wij vinden dit best bijzonder en vermeldenswaard.
De GMR bestaat aan het einde van het verslagjaar 2013-2014 uit:
Personeelsgeleding:
Daniëlle Boudesteijn (Ichthus Lyceum, Driehuis)
Marianne Furstner (Duin- en Kruidbergmavo, Driehuis)
Wouter Klaver (Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp)
Frits de Koning (Sterren College, Haarlem)
Alwin Riepma (Vellesan College, IJmuiden)
Arie van Rij (Technisch en Maritiem College, Velsen)
Arwen Scholten (-Vestiging Gunning op de- Daaf Gelukschool, Haarlem)
Richard Stet (Haarlem College, Haarlem)
Oudergeleding:
Petra Coffeng, ouder van leerling Montessori College Aerdenhout
Jack Kuin, ouder van leerling Ichthus Lyceum, Driehuis
Guido Pieters, ouder van leerling Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp
Ronald Steenmeijer, ouder van leerling
Leerlingengeleding:
Walid Abdellati, Vellesan College, IJmuiden
Joeri van der Ploeg (Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool)
Kevin van de Pol (Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool)
Ryan O’Reilly (Maritiem College Velsen)
Het dagelijks bestuur van de GMR heeft in het schooljaar 2013-2014 bestaan uit:
 Marianne Furstner, voorzitter
 Jack Kuin, vice-voorzitter
 Arie van Rij, penningmeester
 Arwen Scholten, secretaris
Vanaf juni 2014 is het Dagelijks Bestuur bereikbaar op het emailadres dbgmr@dunamare.nl.
Binnen de GMR hebben verder in het schooljaar 2013-2014 een aantal commissies gefunctioneerd:
- Financiën onder voorzitterschap van Alwin Riepma
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Personeel onder voorzitterschap van Arwen Scholten
Medezeggenschapsstructuur onder voorzitterschap van Marianne Furstner
Verkiezingen onder voorzitterschap van Arwen Scholten

De commissies hebben diverse, onder hun verantwoordelijkheid vallende onderwerpen besproken en
met een advies- of instemmingsbesluit voorgelegd aan de voltallige vergadering van de GMR, waarna
het onderwerp tot definitieve besluitvorming is gebracht in een overleg van de GMR met het CvB.
Secretaresse GMR en notuliste onderlinge GMR
In het schooljaar 2013-2014 heeft Ellen van de Voort van het bestuurssecretariaat weer als ambtelijk
secretaresse van de GMR een belangrijke rol gespeeld in het uitwisselen van informatie tussen de
GMR en het bevoegd gezag. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet, en hopen op haar te kunnen
blijven rekenen.
Jolande Groenheide (Notuleren4You) heeft in het schooljaar 2013-2014 het notuleren van de
onderlinge bijeenkomsten van de GMR wederom naar volle tevredenheid uitgevoerd. Ook haar zijn we
zeer erkentelijk en we hopen haar te mogen blijven verwelkomen.
Vergaderingen
Gedurende het verslagjaar is er 9 keer onderling vergaderd door de voltallige GMR en 8 keer door de
voltallige GMR met het CvB. Tijdens deze bijeenkomsten zijn diverse onderwerpen de revue
gepasseerd. Verder zijn de personeelsgeleding van de GMR en de commissie Financiën van de GMR
frequent bij elkaar geweest het afgelopen schooljaar, al dan niet met het College van Bestuur.
2. Werkzaamheden 2013-2014
De volgende onderwerpen zijn (onder meer en in willekeurige volgorde) in het schooljaar 2013-2014
behandeld in de bijeenkomsten van de GMR onderling en met het CvB:
 het formatieplan 2013-2014
 de begroting 2013-2014 en de meerjarenbegroting
 de cyclus functioneren en beoordelen
 de vakantieplanning 2014-2015 en de vakantieregeling (O)OP
 de Wet Onderwijstijd, uitgewerkt in het voorstel roostervrije dagen 2014-2015
 de Wet Passend Onderwijs en de gevolgen voor de medezeggenschap binnen de
Samenwerkingsverbanden
 de medezeggenschapsstructuur binnen de Stichting Dunamare Onderwijsgroep
 het aanbieden van scholing op het gebied van medezeggenschap
 de verkiezingen voor de GMR
 het strategisch beleidsplan 2012-2017, en de voortgang van dit plan
 het onderwijsakkoord, sectorplan, de CAO en andere actuele zaken zoals klassengrootte,
loting
 De GMR heeft op twee momenten in het schooljaar algemeen overleg gehad met leden van
de Raad van Toezicht
3. Vooruitblik 2014-2015
Ter afsluiting van dit jaarverslag werpen we een korte blik op de toekomst.
De GMR ziet hoopvol uit naar de toekomst, en hoopt samen met haar overlegpartners volgend
schooljaar grote stappen te zetten op het gebied van kwaliteit, informatievoorziening en
professionalisering. Het verder uitwerken en intensiveren van de contacten met de achterban blijft een
speerpunt van groot belang binnen de GMR. Het verbeteren van de website van de GMR speelt
daarbij een grote rol.
Er is een nieuwe CAO-VO en een onderwijsakkoord en de GMR blijft haar rol vervullen om samen met
het CvB de lusten en de lasten zo goed mogelijk te verdelen.
Wij wensen alle bij het onderwerp betrokkenen binnen de Stichting Dunamare Onderwijsgroep veel
plezier en wijsheid toe bij het verder ontwikkelen van de mede-zeggen-schap!
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