Jaarverslag 2017 - 2018
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Openbaar Primair Onderwijs Almelo
(OPOA) is een bovenschools medezeggenschapsorgaan. Van alle bij OPOA aangesloten scholen kan
een ouder en een leerkracht afgevaardigd zijn in de GMR. De GMR vertegenwoordigers hebben in de
meeste gevallen ook een rol in de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. In de GMR
worden onderwerpen besproken die op alle OPOA scholen van toepassing zijn.
Alle OPOA scholen hebben vertegenwoordigers in de GMR. Aan het begin van het schooljaar zijn een
aantal leden afgetreden en vervangen door nieuwe vertegenwoordigers. Naast de (twee) vaste leden
per school had de GMR afgelopen schooljaar een vaste voorzitter en een vaste notulist, deze rollen
worden niet namens een bepaalde school ingevuld en zijn als zodanig onafhankelijk. Naar aanleiding
van een scholenfusie (Het Letterveld) en een ondervertegenwoordiging van bepaalde scholen is de
samenstelling van de GMR in de loop van het schooljaar veranderd. Aan het einde van het schooljaar
waren er negen deelnemende scholen.
De GMR heeft in bovenstaande samenstelling zes keer regulier vergaderd. Daarnaast is er in het
eerste kwartaal van 2018 een specifieke bijeenkomst geweest met de Raad van toezicht. Het
schooljaar 2017-2018 is informeel afgesloten. Van elke reguliere bijeenkomst is een verslag gemaakt.
De goedgekeurde verslagen van de afzonderlijke GMR vergaderingen zijn openbaar en terug te lzen
op de website van OPOA. In dit jaarverslag zijn daarom ook geen details van de afzonderlijke
vergaderingen opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar de specifieke verslagen.
Aan het begin van elke reguliere GMR vergadering (m.u.v. 8 november) is de voorzitter van het
College van Bestuur (CvB) van OPOA aanwezig geweest. Enerzijds om een toelichting te geven op een
aantal lopende en/of actuele onderwerpen en anderzijds om vanuit de GMR gerichte vragen te
kunnen stellen. Na de toelichting en eventuele beantwoording van de vragen werd vervolgd met de
reguliere GMR agenda, de voorzitter van het CvB was daarbij niet aanwezig. Bij een aantal
vergaderingen zijn experts uitgenodigd om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten of de GMR
van advies te voorzien.
Belangrijk onderwerp voor de GMR in het afgelopen schooljaar was de intentie tot een besturenfusie
met de stichting ROOS. Diverse GMR leden waren hiervoor in werkgrepen vertegenwoordigd, in de
eerste drie vergaderingen is hier veel over gesproken. De fusie is echter in de loop van het schooljaar
afgebroken.
In het schooljaar 2017 - 2018 zijn ook een aantal terugkerende onderwerpen zoals de Begroting, het
Bestuursformatieplan, de Vakantieregeling e.d. behandeld. Daarnaast zijn een aantal andere
specifieke onderwerpen aan de orde geweest zoals: nieuwe ARBO wetgeving, OPR verkiezing,
Functiemix, Werkdrukakkoord en een nieuwe GMR structuur en aanverwante samenstelling.
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