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De bij de Bascule PI-scholen aangesloten scholen
- PI-school Professor Waterink Noord
o Kopjachtplein 19, 1034JG Amsterdam
- PI-school Professor Waterink Zuid
o Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam
- PI-school Professor Waterink West
o Albardagracht 1, 1063 NN Amsterdam
- PI-School De Pionier
o Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht
- PI-school De Ster
o Van den Berghlaan 78, 2132 AT Hoofddorp

Voorwoord
Dit is het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de de
Bascule PI-scholen.
Dit jaarverslag heeft als doel terug te blikken op het afgelopen
schooljaar en de betrokkenen te informeren over de werkzaamheden
en taken gedurende het afgelopen schooljaar. De GMR heeft als taak
in de gaten te houden wat er bovenschools, voor de gehele
organisatie nodig is en voor het personeel en leerlingen goed is.
Elk lid is verbonden met één van onze scholen, dit brengt soms
wrijving, maar over het algemeen maakt dat het werk van de GMR
leuk en uitdagend.

Inleiding
Het maken van een jaarlijks schriftelijk verslag is in de Wet Medezeggenschap
Scholen vastgelegd. De secretaris van de GMR heeft het verslag opgezet en legt
dit ter goedkeuring voor aan de leden van de GMR.
In januari 2016 is het Medezeggenschapsstatuut goedgekeurd. In het nieuwe
schooljaar wordt deze herzien.
Een aantal onderwerpen keren jaarlijks terug in de agenda: Financiën,
beleidsvoornemens op organisatorisch, financieel en onderwijskundig gebied, de
jaarrekening en de formatie.
Dit jaar hebben wij éénmaal met onze Raad van Bestuur vergaderd, met als
agendapunt de fusie tussen Spirit! En de Bascule.

Werkwijze van de GMR
De GMR bespreekt alle onderwerpen die van belang zijn voor meerdere tot alle
scholen. De raad wordt geïnformeerd door de door de Raad van Bestuur
aangestelde Algemeen Directeur van de Bascule PI-scholen.
Voorafgaand aan de vergadering met de Algemeen Directeur, is er een
vergadering met alleen de GMR-leden. Dit is om een mening te kunnen vormen
of besluiten te nemen over de beleidsstukken. Voor de vergadering met alleen
de leden staat 2 uur gerekend, net als voor de vergadering met de Algemeen
Directeur. De totale Vergadering duurt dus gemiddeld 4 uur met daarnaast een
pauze van 30 minuten.
Een opzet van de agenda wordt gemaakt door de secretaris van de GMR en
voorgelegd aan de Voorzitter van de GMR en aan de Algemeen Directeur, met
zijn, indien aanwezige, (adjunct-)directeur van de school waar de vergadering
plaats vind. Tijdens de vergaderingen kunnen de aanwezigen vragen stellen,
discussies aangaan met de andere aanwezigen. Bezoekers van de vergaderingen
mogen vragen stellen met goedkeuring van de voorzitter van de GMR.

Verslaglegging
De verslaglegging van de vergaderingen van de GMR gebeurd door de Secretaris
van de GMR. De Notulen worden rondgestuurd naar de leden. Als deze
goedgekeurd zijn, worden de notulen gepubliceerd op de bestuurs-website en de
gezamenlijke SharePoint voor alle medewerkers.

Samenstelling GMR
De GMR bestaat uit 7 leden, die zich verkiesbaar hebben gesteld binnen hun
schoolteam. Één lid van de GMR is verkozen tot voorzitter en één lid is gekozen
als secretaris van de GMR.
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Vergaderingen
In het schooljaar 2018-2019 heeft de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad 10 keren vergaderd.
12 september2018
1 november gezamenlijke MR dag
1 november
27 mei
6 december met RvB en RvT
6 juni
14 januari
27 juni
31 januari
8 april

Behandelde onderwerpen in 2018-2019
Er zijn dit schooljaar verscheidene onderwerpen aan bod geweest. Hieronder
staat beschreven welke onderwerpen de revue passeerde tijdens de
vergaderingen.
12 september
1 november

6 december
14 januari
31 januari
14 januari
8 april
27 mei
6.27 juni

Cursusbespreking, financiën, Opzet
zichtbaarheid GMR, mr dag en Fusie
Kennismaking met de andere
medezeggenschapsraden van de
scholen.
Fusie, financiën, zichtbaarheid en visie.
Lerarentekort, SJSO, Fusie en
klokkenluidersregeling
Beleidsstukken, leerkrachtentekort,
SJSO, inspectiebezoek.
SJSO, inspectie, RvT voordracht,
beleidsstukken.
MR-middag uitkomsten, SJSO,
activiteitenplan, RvT voordracht.
SJSO, Fusie
Fusie.

Scholing GMR-leden
Dit schooljaar heeft de GMR een cursus gevolgd bij de AOB. De AOB verzorgde
voor ons een cursus Medezeggenschap verdieping. Deze cursus is gekozen
omdat wij een verdieping nodig hadden in onze rechten en plichten.

Contacten achterban
De GMR is dit schooljaar begonnen met het vaker informeren van de achterban.
Er zijn 2 nieuwsbrieven verzonden, daarnaast heeft de GMR een digitale
omgeving uitgekozen om de achterban bij beleidsstukken om hun mening te
vragen.
Daarnaast heeft de GMR een actieve rol gespeeld in de eerste editie van een
medezeggenschapsbijeenkomst met de MR leden en collega’s op PI-school
professor Waterink Noord.

Nawoord
Vooruitkijkend naar schooljaar 2019-2020 beloofd het weer een
interessant medezeggenschapsjaar te worden. Op 3 september
opent er weer een nieuw medezeggenschapsjaar. Met in ieder geval
de volgende onderwerpen;
• SJSO
• Financiën
• Instemming Functieboek
• Instemming Medezeggenschapsstatuten
• Instemming MJBFP
• ICT
• Digitalisering
• Advies ouderbijdrage
• Inzetten digitale achterbancommunicatie
• Werven van ouders en publiek bij vergaderingen.

Opmerkingen over dit jaarverslag?
Mail naar; gmr-scholen@debasculepi-scholen.nl

