
Op donderdag 22 april is er een online begro-

tingsavond geweest voor MR-en. Tijdens deze

avond hebben Frederik (a.i. lid CvB) en Pieter

van Driel (manager bedrijfsvoering) een toe-

lichting gegeven op de meerjarenbegroting van 

Conexus. Ook is er een inkijkje gegeven in het

systeem wat gebruikt wordt om een school -

begroting vorm te geven. 

De opkomst vanuit de MR-en was redelijk, een

aantal scholen was vertegenwoordigd door 

iemand uit de ouder- en/of personeels geleding.

Als GMR hebben we het als een prettige avond

ervaren waarin er voldoende ruimte was voor

vragen van MR-leden. Deze avond zal volgend

schooljaar ook weer georganiseerd worden.

Hierbij de laatste GMR-nieuwsbrief van dit schooljaar, waarmee we jullie willen informeren over 

allerlei zaken op het gebied van medezeggenschap en inspraak bij Conexus. Het is tevens de eerste

nieuwsbrief waarin ik het woord tot jullie richt als nieuwe voorzitter: ik heb per 1 april het stokje

overgenomen van Klaas Jan Schuurs. We sluiten langzaamaan de Covid-periode, waarin alles 

anders en op afstand moest, af en kijken uit naar een nieuw schooljaar waarin we ongetwijfeld

minder last zullen hebben van maatregelen. We zullen weer ‘live’ kunnen gaan overleggen, en dat

betekent dat we zullen proberen om aan te schuiven bij een aantal MR-en, zodat we beter in staat

zijn om met jullie in gesprek te gaan over alles wat speelt op de scholen. Bovendien stelt het ons in

staat om jullie uitleg te geven over onze rol binnen Conexus. 

Via deze weg alvast een kort voorschot op die uitleg: De GMR vervult een belangrijke rol in de 

organisatie van Conexus, en is een belangrijke gesprekspartner van het College van Bestuur en de

Raad van Toezicht. Zeker in een organisatie in beweging is een heldere en duidelijke positie van dit 

orgaan nodig. Juist door de mix van personeel en ouders geven wij een andere invalshoek op 

belangrijke dossiers. Niet alleen financiën en huisvesting, ook en vooral onderwijs en personeel 

krijgen aandacht. Als voorzitter zie ik het als belangrijke taak om onze positie als GMR binnen de

organisatie van Conexus duidelijk te maken en te waarborgen. Hierdoor hoop ik te bereiken dat de

GMR vroegtijdig betrokken wordt bij besluitvorming, beleidsbepaling en kwaliteitszorg. 

Volgend schooljaar zal de GMR zich onder andere gaan bezig houden met de monitoring van het

verzuimbeleid en de NPO-plannen. Uiteraard staan ook de financiële cyclus (incl. huisvestingsbeleid

en allocatiemodel) en het Bestuursformatieplan weer op de agenda. En last but not least: we zullen

het nieuwe schooljaar starten met een gloednieuw en volledig College van Bestuur, én een nieuwe

samenstelling van de Raad van Toezicht. Kortom, het belooft een mooi schooljaar te worden, 

waarbij op meerdere fronten een nieuwe start wordt gemaakt. 

Voor nu veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie gewenst!

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

juni 2021

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

kijk ook eens op:  www.conexus.nu/gmr
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Begin dit jaar werd bekend dat de overheid 8,5 miljoen uittrekt om de corona-achterstanden in het

onderwijs weg te werken. Om een beeld te schetsen van alle mogelijkheden is een menukaart ont-

wikkeld. Welke opties hiervan gebruikt gaan worden, laat Conexus aan de scholen over. Als GMR

hebben wij de taak om betrokkenheid van team en MR bij de totstandkoming van de NPO-plannen

te monitoren. Om dat goed te kunnen doen hebben we alle MR-en van de Conexusscholen gevraagd

om een enquête in te vullen. Hieruit kwam naar voren dat op vrijwel alle scholen (90%) een plan is. 

De plannen vereisen nog wel concretisering of instemming door de MR en in een aantal gevallen 

betekent het een zoektocht naar extra personeel, dit levert op een aantal scholen zorgen op. Vrijwel

alle MR-en zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan en in 50% van de gevallen

heeft de MR zelf ook een bijdrage kunnen leveren. Op 85% van de scholen heeft het team input

mogen leveren. Over het algemeen is men tevreden over de plannen, sommigen hadden ook graag

meer aandacht gezien voor bijvoorbeeld de sociale gevolgen van corona.

Betrokkenheid MR-en bij besteding NPO-gelden

MR Start is dé basiscursus voor het werk als

MR-lid in het basisonderwijs. Je krijgt inzicht in

de formele en informele positie van de MR, kent

alle beginselen van het werk als MR-lid en bent

in staat om op een effectieve manier invloed uit

te oefenen op de beleidsontwikkeling op school.

Als lid van de MR kun je hierdoor een belang-

rijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de

kwaliteit van het onderwijs.

Na deze cursus:

• heb je inzicht in de formele en informele 

positie van de MR;

• ken je alle beginselen van het werk als MR-lid;

• kun je effectief invloed uitoefenen op het 

beleid;

• ken je de hoofdlijnen van de WMS; het doel

van statuut/reglement;

• en ken je de instemmings- en adviesbevoegd-

heden.

De cursus vindt plaats op 27 september 2021

van 19:30 tot 22:00 uur, de locatie wordt later

bekend gemaakt.

MR Effectief is is een vervolg op MR-start en is

dé cursus om te volgen als je meer wilt weten

over hoe je uitvoering kunt geven aan de wette-

lijke taken en rechten die je hebt als MR-lid.

Tijdens de cursus wordt onder meer ingegaan

op hoe de MR intern goed kan samenwerken en

hoe vergaderingen goed georganiseerd kunnen

worden. Maar het gaat ook over hoe de MR

middels een activiteitenplan of huishoudelijk 

reglement vooraf duidelijk regels kan vaststel-

len. Na deze cursus:

• weet je wat van belang is om te komen tot

goede samenwerking;

• heb je kennis gemaakt met het ‘teameffectivi-

teitsmodel’;

• ken je de bouwstenen voor effectieve ver -

gaderingen;

• en ben je bekend met de BOB-methode en

heb je hiermee geoefend.

De cursus vindt plaats op 31 januari 2022 van

19:30 tot 22:00 uur, de locatie wordt later 

bekend gemaakt.

Cursussen voor nieuwe of ervaren MR-leden

Komend schooljaar bieden we jullie twee cursussen aan, in het najaar MR-start, voor nieuwe MR-

leden en later in het jaar MR-effectief voor degenen die al wat langer in de MR zitten en hun kennis

wat willen verdiepen en meer uit hun MR-lidmaatschap willen halen.

Je kunt je alvast aanmelden voor één of beide cursussen via dit formulier (let op: deelname aan MR-

effectief is alleen mogelijk als je de cursus MR-start hebt gevolgd). Het maximale aantal deelnemers

per avond is 15. Als er meer aanmeldingen zijn moeten we het aantal deelnemers per school gaan

beperken.

https://forms.office.com/r/v1geFEm564
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Ik ben Saskia Houben. Ik

wil beginnen met jullie te

bedanken voor het ver-

trouwen; het merendeel

van jullie MR-leden heeft

op mij gestemd in de 

vorige sollicitatieronde;

het voelt in ieder geval als

een eer. Mijn eerste indruk van de GMR is

dat het heel waardevol werk is en ook nog

wel een beetje abstract 😊
In mijn eigen werk op de HAN, waar ik docent

Verandercommunicatie ben, heb ik niks tot

weinig te maken met zaken waar een GMR

zich mee bezig houdt? Bij Conexus krijg ik de

mogelijkheid hier wél bij mee te kijken, over

te leren en te adviseren. Ik kan nu ook vanuit

een ander perspectief dan het ‘voeten in de

klei perspectief’ mijn persoonlijke missie

waarmaken. Deze luidt: élke dag het onder-

wijs een klein beetje beter maken. 

Op de momenten dat ik daar níét mee bezig

ben, ben ik moeder van Lori (3) en Hugo (4),

die sinds februari naar De Buut gaat. Verder

ben ik vriendin van Ronny en gek op vintage

meubels en fijne muziekfestivals (trappel de

trappel). Ik woon in Nijmegen Oost in een

voormalige stekplantenwinkel met best wat

tuin om het huis en dus heb ik de afgelopen

jaren groene vingers móéten ontwikkelen.

Maar ik vind het fijn om buiten bezig te zijn

met planten, groente, fruit, snoeien, zaaien,

oogsten en zelfs onkruid wieden. Handen uit

de mouwen dus!

Dit laatste neem ik ook mee in de GMR: prag-

matisme, enthousiasme mét veel kennis en

ervaring op het gebied van veranderkunde,

verandercommunicatie, interne communica-

tie, gedragsverandering en psychologie. 

Ik ben benieuwd wat me te wachten staat en

ik heb er zin in!

Sinds 1 april is Saskia Houben als ouder lid van

de GMR, hieronder stelt zij zich voor.

Nieuwe GMR-leden

Afgelopen jaar hebben al onze vergaderingen

digitaal plaatsgevonden. Het went, maar het

is nog steeds niet ideaal. Natuurlijk hebben

we toch weer een aantal besluiten genomen.

• september: de GMR besluit positief op het

voorstel om de twee leden die deel uit

maken van de BAC voor werving van het

nieuwe CvB een mandaat te geven, zodat

de BAC meteen ook de selectiecommissie

vormt (dit versnelt het proces), op voor-

waarde dat de RvT dit ook doet

• oktober: de GMR adviseert positief op de

voorgedragen voorzitter van het CvB. 

• november: de GMR stemt in met de kader-

brief. 

• januari: de GMR stemt in met het voorstel

van de Raad van Toezicht om het recht op

het voordragen van een kandidaat voor de

RvT in te ruilen voor een rol in de werving

en selectie van alle RvT-leden, waaronder

inspraak in profiel RvT.

• februari: de GMR adviseert positief op de

begroting.

• april: de GMR stemt in met het medezeg-

genschapsreglement.

• april: de GMR adviseert positief over de

voorgedragen kandidaat als lid van het CvB.

• juni: de PGMR stemt in met het memo

functiebouwwerk .

• juni: de PGMR stemt in met het bestuurs-

formatieplan.

• juni: de GMR stemt in met het privacyregle-

ment.

• juni: de PGMR stemt in met de gedragscode

ICT (onder voorbehoud van duidelijker for-

muleren voorwaarden voor keuze gebruik

eigen device).

Ben je benieuwd naar besluiten van de GMR

of heb je daarover vragen? Schroom niet,

maar neem contact op of kom een keer kijken

bij een vergadering van de GMR!

Vergaderdata GMR 2021-2022
14 september - 12 oktober - 16 november -

14 december - 18 januari - 15 februari - 

15 maart - 12 april - 17 mei - 21 juni

Besluiten 2020-2021


