
In deze nieuwsbrief kun je in vogelvlucht lezen waar de GMR het afgelopen halfjaar mee bezig is 

geweest en wat er is gepasseerd. We hebben het gevoel dat we als raad goed op weg zijn: we zijn

een stabiel team van betrokken leerkrachten en ouders, en we merken dat we op een prettige, 

constructieve manier samenwerken met het College van Bestuur. Naast de lopende zaken die 

spelen binnen Conexus, nemen we momenteel onze eigen vergaderstructuur en de interactie met

de MR-en van de verschillende scholen onder de loep. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het onderzoe-

ken hoe we het contact met jullie beter kunnen leggen. Jullie gaan daar ongetwijfeld snel meer van

horen.

Tenslotte, Covid-19 is iets wat ons allen nog steeds bezighoudt. Onze waardering gaat uit naar 

iedereen die werkzaam is bij Conexus en er voor blijft zorgen dat alle kinderen het onderwijs 

krijgen dat ze nodig hebben. Top!

Wij wensen je veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!

G M R  n i e u w s b r i e f  

februari 2022

voor vragen en opmerkingen: susan.pot@conexus.nu

kijk ook eens op:  www.conexus.nu/gmr
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Op vrijdag 5 november jl. heeft de GMR haar

jaarlijkse studiemiddag gehad. Hierbij hebben

we de tijd genomen voor twee kwesties binnen

de GMR.

Als eerste stond de werkwijze van de GMR cen-

traal. De GMR werkt in een structuur van werk-

groepen die stukken behandelen en terug-

koppelen in de GMR-vergadering. De GMR stelt

zich de vraag of dit de beste manier is en/of er

een betere manier is. Of het efficiënt en effec-

tief is en waar dit beter kan. Onder leiding van

Corinne Theloosen van Stavoor hebben we ons

doel en de mogelijkheden verkend. Met de uit-

komsten is een aantal GMR-leden aan de slag

gegaan en zij hebben een hernieuwde werk-

wijze voorgesteld, waarin de GMR nog meer

proactief handelt. De GMR is reeds gestart met

deze manier van werken.

In het tweede deel van de middag stond de 

samenwerking tussen de GMR en de MR-en

centraal. De vraag daarbij was of en hoe er een

werkwijze denkbaar is waarin een goede dyna-

miek tot stand komt tussen GMR en MR-en,

maar ook tussen MR-en onderling. Ook hier

hebben we de verschillende mogelijkheden 

verkend en met elkaar besproken. De uitkomst

van dit deel van de studiemiddag wordt in de

GMR-vergaderingen verder uitgewerkt en 

besproken. 

We kunnen de samenwerking tussen MR-en en

GMR nog meer verbeteren door te weten wat er

speelt binnen de MR-en! 

Laat daarom weten wat er speelt op jullie

school en/of waar jullie MR behoefte aan heeft

via: susan.pot@conexus.nu 

We sloten de studiemiddag af met een gezellige

borrel en etentje!

Studiemiddag GMR

www.conexus.nu/gmr
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Als je nieuw in de (G)MR bent, zoals ik, is het

best een beetje zoeken en heb je veel vragen:

• Hoe zit het juridisch met de GMR?

• Wat mag en kan ik doen binnen de GMR?

• Wie doet wat en waarom?

Op al deze vragen heeft Maarten Bakker van de

Vereniging Openbaar Onderwijs afgelopen sep-

tember antwoord gegeven tijdens de cursus

“MR Start”.

Tijdens een inspirerende avondbijeenkomst

voor (G)MR-leden heeft Maarten ons haarfijn

bij gepraat over onze rol, rechten én plichten. In

de workshop werden op interactieve manier

onze vragen beantwoord over de omgang met

de wet, de interne cultuur, maar vooral: de toe-

gevoegde waarde van de (G)MR in de dialoog

met het stichtingsbestuur.

Samen met de andere deelnemers heb ik ge-

leerd hoe we een concrete bijdrage kunnen 

leveren aan het beleid van stichting Conexus,

met oog en hart voor de belangen van onze

kinderen. Daarnaast had ik leuk contact met

andere betrokken ouders. Op deze manier kon-

den we gedurende de avond tips en informatie

uitwisselen over onze rol, hoe we tegen de uit-

dagingen van de huidige tijd aankijken en hoe

we van betekenis kunnen zijn voor onze kinde-

ren en de stichting zelf.

Al met al kijk ik terug naar een geslaagde start

van mijn GMR-deelname, die ik iedereen zal

aanraden, om de weg te vinden in medezeg-

genschapsland.

Goed beslagen op het ijs in medezeggenschapsland 

Boryana 
Inkova

GMR-lid ou
dergeled

ing

Heb je de cursus “MR start” gemist, maar ben je nieuwsgierig geworden?

Neem dan eens een kijkje op https://voo.nl/kennisbank

Hier vind je heel veel nuttige informatie, tips, feiten, columns en nog veel meer!!

Op 23 november is er een online begrotingsavond geweest voor MR-en. Tijdens deze avond heeft

Pieter van Driel (manager bedrijfsvoering) een toelichting gegeven op de meerjarenbegroting van 

Conexus. Ook is er een inkijkje gegeven in Capisci, het systeem wat gebruikt wordt om een school -

begroting vorm te geven. Hierbij werd een school als voorbeeld genomen, wat de cijfers wat concre-

ter maakte.

De opkomst vanuit de MR-en was groot, een flink aantal scholen was vertegenwoordigd door enthou-

siaste leden uit de ouder- en/of personeels geleding. 

Als GMR hebben we het als een prettige en informatieve avond ervaren waarin er voldoende ruimte

was voor vragen van MR-leden. Deze avond zal volgend schooljaar ook weer georganiseerd worden.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief een kort verslag van de avond.

Toelichtingsbijeenkomst begroting

https://voo.nl/kennisbank
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Mijn naam is Hans Brakkee en ik ben sinds

september 2021 lid van de GMR binnen 

Conexus. Mijn dochter zit in groep 1 op de

Lanteerne en ik wil graag meedenken over de

grote lijnen binnen Conexus.

Daarbij wil ik me vooral

richten op een goede

omgang met persoons-

gegevens (privacy) van

medewerkers en leerlin-

gen en daarom ben ik ook

lid van de werkgroep ICT

en privacy binnen de GMR.

De expertise op dit gebied

heb ik de afgelopen jaren 

opgedaan als privacy adviseur bij verschil-

lende soorten organisaties. Momenteel ben ik

werkzaam bij de Radboud Universiteit in een

andere functie. 

Na een eerste warm welkom en een 

geslaagde studiemiddag voel ik me inmiddels

helemaal thuis binnen de GMR. Sommige 

onderwerpen die langs komen zijn voor mij

helemaal nieuw maar dat weerhoudt mij er

niet van om me hierin te verdiepen en kriti-

sche vragen te stellen. Ook zet ik me in om de

samenwerking binnen de GMR verder te 

professionaliseren. 

Dan ook nog een persoonlijke noot. Ik woon

samen met mijn vrouw en dochter in Hees

(Nijmegen). Na een drukke werkdag vindt ik

het heerlijk om te koken, echt een moment

om even tot rust te komen. En gelukkig kun-

nen de anderen dit thuis ook waarderen. Van

april tot september ben ik regelmatig te 

vinden in Friesland om lekker uit te waaien

op het water. Samen met vrienden varen we

op een skûtsje en doen we mee aan wedstrij-

den. Helemaal ontspannen lukt ook niet 

altijd, als schipper van het team rust er toch

een bepaalde mate van verantwoordelijkheid

op je schouders.

Met ingang van dit schooljaar zijn Hans Brak-

kee en Fleur v/d Venne lid van de GMR. Zij stel-

len zich graag even voor.

Nieuwe GMR-leden

Mijn naam is Fleur van de Venne (35) en ik

woon samen met mijn man en twee zoontjes,

Roman (6) en Maxim (4) in Lent. Met veel 

plezier gaan zij naar basisschool de Verwon-

dering. 

Ik ben zelf werkzaam in het

onderwijs als opleidings -

 coördinator bij de opleiding 

Pedagogisch werk op ROC

Nijmegen. Wij leiden onze

studenten op tot onder-

wijsassistent en/of peda-

gogisch medewerker in

de kinderopvang. Ik richt me

in deze functie met name op het onderwijs-

en personeelsbeleid van onze opleiding. 

Afgelopen 4 jaar heb ik met veel plezier en 

interesse deelgenomen aan de overkoepe-

lende ouderraad (OOR) van KION. Meerdere

malen per jaar waren wij met het bestuur in

overleg over (pedagogische) beleidsvraag-

stukken.

Nu mijn jongste zoon ook naar school gaat en

wij geen gebruik meer maken van de kinder-

opvangfaciliteiten, heb ik afscheid genomen

van de OOR. Geheel toevallig bleek dat de

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

van Conexus nieuwe leden zocht. Ik vind het

erg leuk om mijn interesses, visie, kennis en

kunde ook hier te kunnen delen vanuit de 

oudergeleding. 


