
Rotterdam, juni 2020. 

 

Geachte College van Bestuur, geachte leden van de medezeggenschapsraden, 

 

Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2019 van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-

Schiebroek (SPCOHS).  

 

De GMR kwam in het jaar 2019 zesmaal bijeen: 22 januari, 4 maart,  2 april, 25 juni, 24 

september en 12 november. Daarnaast waren er nog 2 bijeenkomsten met de RvT, die 

wettelijk verplicht zijn op 8 mei en 30 oktober. 

 

Het bestuur werd dit jaar vertegenwoordigd door de stichtingsdirectrice Annelies van Dijk 

 

Samenstelling 

De GMR startte het kalenderjaar 2019 met de volgende leden: 

Personeelsgeleding:     Oudergeleding: 

Raymond Jansen, (HG)    Jurgen Delfos, lid (HG) 

Judith Lans, voorzitter (EM)    Saskia van Bladeren, lid (EM) 

Irene Ridderhof , notulist (GHS)    Vacant, lid (GHS) 

AnneMarie Snijders, lid (HB)   Martijn Ollefers, lid (HB)  

        

Het functioneren van de GMR 

We hebben wij een zeer druk en vruchtbaar jaar gehad. Het contact tussen GMR en bestuur en 

de GMR-leden onderling heeft een flinke groei doorgemaakt. Daardoor zijn alle behandelde 

onderwerpen op een positief-kritische wijze behandeld.  

 

Behandelde onderwerpen: 

 

Advies Harry Nijkamp 

Op advies van de accountant van het bestuur is er gekeken naar de samenwerking en hoe de 

lijnen lopen tussen bestuur, directies van de 4 scholen, de 4 MR-en van de scholen van onze 

koepel en de GMR. Na intensieve gesprekken met al deze geledingen door Harry Nijkamp is 

daar een advies uitgerold. Het verslag is in bezit van alle geledingen. Belangrijke zaken die 

daarin naar voren kwamen zijn: 

- Mag meer formeler 

- We moeten helder hebben welke wegen bewandeld worden, zaken van de GMR en 

MR moeten niet door elkaar lopen, ze kennen hun eigen verantwoordelijkheden, ze 

opereren ook los van elkaar 

- Statuten en reglementen dateren uit 2017, deze moeten 2 jaarlijks door het CvB 

opnieuw aangeboden worden 

- De raden zullen een huishoudelijk reglement op moeten stellen en een jaarplan, een 

duidelijke agenda wat wanneer besproken moet worden 

- Er gaat een cursus komen voor alle leden van de raden en de directie/bestuurder om 

helder te krijgen hoe we optimaal kunnen functioneren en te werk kunnen gaan 

 

 

 

 

 



Fusie SPCOHS en peuterspeelzalen 

Afgelopen kalenderjaar is er intensief overleg geweest over de fusie tussen de stichting van de 

Peuterspeelzalen en onze stichting (SPCOHS). Waarbij de rol van de GMR ook zeer groot 

was, we zijn dan ook nauw betrokken geweest bij alle stappen. We mochten een positief-

kritische houding aannemen en hebben waar nodig onze mening gegeven en zijn we kritisch 

geweest op deze ontwikkeling. Dit werd enorm gewaardeerd, dat wij ons zo betrokken 

voelden. De GMR heeft een positief advies gegeven en ingestemd met deze fusie, die voor 

zowel de peuterspeelzalen en haar personeel als voor onze stichting een toegevoegde waarde 

heeft zowel op financieel vlak, maar ook op praktisch en onderwijskundig gebied groot 

voordeel kent. 

 

Wijziging organisatiestructuur 

In hetzelfde rapport van de accountant als waar de rol van de raden besproken werd. Kwam 

ook naar voren dat het voor de stichting beter is om over te gaan op een nieuwe 

organisatiestructuur waarbij het CvB gecontroleerd zal worden door de RvT. Het zogenoemde 

two-tier-board bestuursstructuur. Bij deze werkwijze moet het CvB haar verantwoording 

afleggen aan de RvT. Nu was het voltallige bestuur verantwoordelijk, waarbij de 

stichtingsdirecteur de meeste beslissingen nam. Nu draagt het CvB de verantwoording.  

Ook in dit proces is de rol van GMR zeer betrokken geweest en mochten we positief-kritisch 

zijn, ook hier hebben we een positief advies gegeven en hebben we ingestemd met de nieuwe 

structuur. Daarnaast zal de GMR zitting hebben in de BAC van de RvT, één van de leden van 

de RvT mag namelijk voorgedragen worden door de GMR.   

 

 

Overige aandachtspunten (waarvoor advies of instemming gegeven is) 

Overige aandachtspunten waren: 

- Vakantieregeling. 

- Strategisch beleidsplan  

- Trinamiek (over gediscussieerd of dit een zaak is van MR HB of GMR) 

- Nascholingsreglement  

- RvT had nieuwe leden nodig, GMR heeft daar zijn input over gegeven 

- Vertrouwenspersoon is aangesteld (GMR had zitting in de BAC) 

- Formatieplan 

- Meerjarenbegroting  

- Jaarverslag bestuur hebben we ontvangen 

- Functiebouwwerk 

 

Iedere vergadering werd beëindigd met informatie-uitwisseling over de gang van zaken op de 

verschillende scholen. 

 

Samenstelling 

De GMR eindigde het kalenderjaar 2019 met de volgende leden: 

Personeelsgeleding:     Oudergeleding: 

Raymond Jansen, voorzitter (HG)   Jurgen Delfos, lid (HG) 

Pieter Boers, lid (EM)    Saskia van Bladeren, lid (EM) 

Eveline van Harten, lid (GHS)    Vacant, lid (GHS) 

Danielle Weijgertse, secretaris (HB)   Martijn Ollefers, lid (HB)  

 

 

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Voor vragen, klachten en suggesties: 



GMR SPCO Hillegersberg–Schiebroek 

t.a.v. Raymond Jansen 

p/a Bergse Linker Rottekade 315,  

3056 LK Rotterdam 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

De leden van de GMR SPCOHS 


