
Om de banden met de MR-en aan te halen en

beter op de hoogte te zijn over wat bij de MR-en

actueel is, heeft de GMR het plan opgevat om in

kleine delegaties een keer aan te sluiten bij een

vergadering van alle MR-en. Een aantal MR-en

heeft al enthousiast gereageerd op onze oproep

in de vorige nieuwsbrief en hun vergaderdata

doorgegeven. Omdat het doel juist was om per-

soonlijk contact te hebben, sluiten we graag aan

bij een fysieke vergadering. Dat is voorlopig niet

mogelijk, we hopen later dit schooljaar nog een

keer langs te kunnen komen! Stuur ons dus toch

vast jullie vergaderdata voor de rest van dit jaar,

als dat nog niet was gebeurd. Ondertussen hou-

den we contact via de nieuwsbrief en de  

notulen. We ontvangen ook graag de notulen

van jullie vergaderingen.

Wat een raar begin van het nieuwe jaar. We kunnen niet terugkijken op een gezellige kerstborrel.

Maar wel op een jaar vol tijdelijkheden. Tijdelijke lockdowns vanwege Covid-19. Een tijdelijke 

bestuurder die tijdelijk vervangen werd. Wat ook opvalt is het beleidsarme jaar. En een vernieti-

gend rapport van de inspectie.

Het nieuwe jaar gaat op sommige vlakken voortvarend van start: een nieuwe bestuurder/voor zitter

van het CvB! De GMR kijkt erg uit naar de samenwerking met Luciënne van den Brand. Nu kunnen

we weer vooruit kijken en koers bepalen. 

Voordat we verder vooruit kijken, nog even vanaf deze plek een dankwoord voor onze afzwaaiend

voorzitter van het CvB. Jan Paul ten Brink heeft zijn uiterste best gedaan om Conexus door deze

roerige periode heen te leiden en met succes! Ik ben heel blij met Jan Paul en de wijze waarop hij

ook de GMR heeft betrokken bij het proces en waar nodig zelfs een steuntje in de rug gegeven.

Dank je wel!

De zoektocht naar een nieuw lid van het CvB is nog in volle gang. Ondertussen is daar een nieuwe

zoektocht bijgekomen: het lid van de RvT dat door de GMR is voorgedragen, Nicolette van Gestel,

legt haar functie per 1 maart neer. In samenwerking en overleg met de RvT gaan we samen een

profiel opstellen en zoeken naar een nieuw lid van de RvT ter vervanging van Nicolette. Wij danken

Nicolette voor haar inzet en haar bijzondere aandacht voor de GMR in de vervulling van haar taken

als lid van de RvT.

Speerpunten voor ons in het nieuwe jaar zijn de afhandeling van het inspectierapport, een nieuwe

kijk op wat de scholen bindt (we hebben een aantal kleine scholen) en een nieuw danwel herijkt

huisvestingsplan. Het tijdelijke CvB heeft al veel in gang gezet, waarvoor dank!

Voor mij zal dit de laatste nieuwsbrief zijn. Ik ga verhuizen naar Bemmel en mijn vier kinderen zul-

len de Meiboom verlaten. Dat houdt in dat ik geen lid meer mag zijn van de GMR. Gelukkig hebben

we al een opvolger, Klaas Huijsman. Hij zal in maart mijn functie overnemen.

Ik wens jullie het allerbeste! 

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

januari 2021

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

kijk ook eens op:  www.conexus.nu/gmr
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De GMR komt graag langs!

Klaas Jan,
 voorzitt

er GMR

www.conexus.nu/gmr


Conexus GMR nieuwsbrief januari 2021 - pagina 2

Een school(bestuur) werkt volgens een bepaald ritme, dat gebeurt op jaarbasis ook op het gebied

van beleid. Zo moet bijvoorbeeld een begroting vastgesteld worden voordat het nieuwe kalenderjaar

aangebroken is en moet het formatieplan vastgesteld zijn voor 1 mei. De verschillende actoren spe-

len daarin een rol, zo ook de medezeggenschap.

In deze MR netwerkonline gaan we in op de jaaragenda medezeggenschap, het inrichten van proces-

sen om te komen tot goede inspraak, meerjarenplanning enz. Daarnaast zoomen we in op de rol van

de ambtelijk secretaris die in een aantal organisaties ingezet wordt.

De gebruikelijke rubrieken zullen ook weer vorm krijgen, zoals ‘uit de MR postbus’, ‘geschillencom-

missie’ en ‘actualiteiten PO en VO’. 

Programma:

· actualiteiten PO en VO

· Jaaragenda medezeggenschap en Planning & control cyclus

· 4 basisrechten medezeggenschap

· MR postbus

· Uit de geschillencom

Schrijf je in op: https://www.aob.nl/agenda/online-mr-netwerkbijeenkomst-po-en-vo-oost/

Als je van te voren vragen of opmerkingen, misschien ook wensen, hebt over dit onderwerp, mail

dan met rayon.oost@aob.nl

Sterke medezeggenschap: Een goede planning

4 februari16:00-17:00 uur
MR Netwerk online PO en VO

Eind vorig schooljaar meldden we in de nieuws-

brief, dat de zoektocht naar een nieuw College

van Bestuur (CvB) bijna ten einde was. Helaas

strandde dit proces net voor de finish en moes-

ten we na de zomervakantie alsnog op zoek

naar een nieuwe voorzitter van het CvB.

Even recapitulerend. Conexus is op zoek naar

twee leden van het CvB: een voorzitter en een

lid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 

benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande

uit twee leden van de RvT, twee leden van de

GMR, twee leden van het stafbureau en twee

directeuren, sinds juli 2020 onder begeleiding

van de Galan groep (en daarvoor onder begelei-

ding van bureau B&T).

Voor de zomervakantie hebben we gezocht naar

twee kandidaten tegelijkertijd. Omdat dat toch

een lastige opgave bleek, is de zoektocht in

tweeën geknipt. Na de zomer hebben we eerst

een nieuwe voorzitter gezocht en gevonden: 

Luciënne van den Brand. Op 13 oktober heeft zij

kennis gemaakt met de GMR. De GMR heeft

unaniem positief geadviseerd over haar aanstel-

ling en per 1 januari dit jaar is Luciënne voort -

varend en vol enthousiasme van start gegaan.

Nu rest ons nog de zoektocht naar een nieuw lid

van het CvB. De BAC heeft het profiel voor dit lid

besproken met de Galangroep. Op korte termijn

verwacht de GMR dit profiel weer ter beoor -

deling te ontvangen, dan kunnen de gespreks -

rondes met de kandidaten voor lid van het CvB

van start gaan. Naar verwachting zal dat eind 

januari aanvangen. Hopelijk kunnen we ook snel

mededelen dat we een nieuw lid van het CvB

gevonden hebben.

De beëindiging van de werkrelatie met de twee

oud bestuurders en de zoektocht naar een

nieuw CvB hebben de afgelopen periode veel

tijd gevergd van de GMR, maar de GMR is er van

overtuigd dat er met een nieuw CvB een mooie

nieuwe koers ingezet kan worden, waar Conexus

alleen maar beter van kan worden!

Zoektocht naar een nieuw CvB

mailto: rayon.oost@aob.nl
https://www.aob.nl/agenda/online-mr-netwerkbijeenkomst-po-en-vo-oost/
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Ik ben Klaas Huijsman,

vader van Gijs (8) en Sep (7)

die op basisschool NSV2

zitten. In het dagelijks

leven ben ik werkzaam als

afdelingsleider VWO-

bovenbouw op het Kan-

dinsky College in Nijmegen.

Van oorsprong ben ik biologiedocent, en in

mijn huidige functie houd ik me bezig met on-

derwijsontwikkeling en personeelsbeleid.

Samen met mijn docententeam draag ik er

zorg voor dat onze middelbare scholieren

goed en uitdagend onderwijs krijgen en zich

zo goed en prettig mogelijk kunnen ontwikke-

len tot jongvolwassenen. 

Ik ken het belang van een goede ouder -

vertegenwoordiging in de medezeggen-

schapsraad. Het basisonderwijs maakt op dit

moment een interessante periode door; ont-

wikkelingen rondom bijvoorbeeld onderwijs-

kwaliteit, effect van klassengrootte, het

lerarentekort en lerarenwelzijn gaan in snel-

treinvaart. Ik kijk er naar uit om hierover mee

te denken, vanuit ouderperspectief en vanuit

mijn achtergrond, en een waardevolle bijdrage

te leveren aan deze en andere ontwikkelingen

binnen Conexus, vanaf maart als voorzitter

van de GMR.

Met ingang van dit schooljaar heeft de GMR drie nieuwe leden verwelkomd, per 1 januari zijn nog

eens twee nieuwe leden toegetreden. We zijn erg blij met deze nieuwe mensen die elk hun eigen 

deskundigheid meebrengen. Hieronder stellen zij zich voor. 

Per 1 april ontstaat er in de oudergeleding nog een vacature vanwege de verhuizing van onze voorzit-

ter. Lijkt het je leuk om mee te denken over de grote lijnen binnen Conexus, zodat scholen op school -

niveau goed kunnen functioneren? Volg je actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wil

je het bestuur hierover adviseren? Wil je een goede relatie met de MR-en onderhouden en zorgen dat

zij hun taak goed kunnen uitvoeren? Heb je verstand van financieel beleid of van personeelsbeleid, van

communicatie, ICT of van onderwijsbeleid? Heb je zin en tijd voor de GMR? Ga dan de uitdaging aan

en kom ons versterken! Alle ouders van kinderen op een Conexus-school zijn verkiesbaar voor de 

oudergeleding en kunnen zich kandidaat stellen. Voor meer info: susan.pot@conexus.nu

Nieuwe GMR-leden

Mijn naam is Chantal Traa. Sinds dit school-

jaar ben ik lid van de GMR en hoor bij de per-

soneelsgeleding. Ik werk met veel plezier op

Montessorischool Dukenburg. Daarvoor heb

ik op andere scholen van Conexus gewerkt.

Naast mijn werk als leerkracht werk ik ook

voor de Algemene Onderwijsbond. Daar 

ondersteun ik medezeggenschapsraden, dus

de motivatie voor deelname aan de GMR is

dan vast duidelijk. Ik vind

medezeggenschap super

belangrijk. Ouders en 

personeel die meedenken

en advies of instemming

geven op beleid, een kans

om een beleidsbijdrage te

leveren aan goed onder-

wijs en alles wat daarvoor

nodig is, zoals een sterk

personeelsbeleid. Inmid-

dels heb ik vijf vergaderingen gehad en ben ik

blij onderdeel uit te maken van deze enthou-

siaste groep! 

Wellicht tot ziens in het MR-werk.

mailto: susan.pot@conexus.nu
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Ik ben Maikel Huijsmans en woon met mijn

vrouw in Nijmegen-Noord, wij zijn de geluk-

kige ouders van twee kinderen waarvan de

oudste naar de Oversteek gaat.

Ik ben werkzaam bij een organisatie in de 

gehandicaptenzorg. De laatste jaren ben ik

verantwoordelijk voor de aansturing van de

teammanagers van Nijmegen en Rivieren-

land. Hierbij richten we ons voornamelijk op

de behandeling, zorg- en dienstverlening aan

mensen met een niet aangeboren hersenlet-

sel of lichamelijke beperking. 

Toen onze dochter onlangs op de Oversteek

begon, kwam een vacature vrij binnen de

GMR. Ik hoop van meerwaarde te kunnen zijn

vanuit mijn achtergrond (o.a. be-

drijfskunde) en ervaring met 

medezeggenschapsraden.

Onlangs heb ik deel mogen

nemen aan de cursus MR Start

van de VOO. Een leerzame cur-

sus waar enthousiaste MR-

leden aan deelnamen. Een 

algemene inleiding in de 

medezeggenschap werd 

gevolgd door wat opdrachten die

we in digitale werkvorm met elkaar konden

doen. Een aanrader!

Mijn naam is Olga Reuvers. Ik ben werkzaam

op Montessorischool Lindenholt waarvan 

anderhalve dag als teamcoördinator en kleu-

terspecialist en drie

dagen als leerkracht van

groep 1-2. Van 2011 t/m

2017 heb ik met veel 

plezier een bijdrage

mogen leveren aan de

GMR. Ik heb zitting

gehad in de werkgroe-

pen Onderwijs & Zorg en

Communicatie. Na zes

jaar vond ik het tijd dat

andere personeelsleden hun bijdrage konden

gaan leveren met nieuwe ideeën en inzichten.

Stoppen met de GMR gaf mij de ruimte om

mijn Master Educational Needs te behalen. In

deze Master heb ik mij vooral op de beleids-

matige kant van zorg, ketenpartners en lei-

dinggeven gericht. Dit jaar kwam de oproep

van de GMR voor nieuwe leden ook weer bij

mij langs. En nog steeds ben ik geïnteresseerd

in beleid en vind ik het belangrijk dat de per-

soneelsgeleding goed vertegenwoordigd is. Ik

hoop de recente kennis en ervaringen uit de

Master nu weer toe te kunnen passen voor

het beleid waar de GMR mee te maken krijgt.

Mijn naam is Boryana Inkova, en ik ben sinds een jaar of vier de penningmees-

ter van de oudervereniging van Basisschool de Luithorst. Binnen de OV zelf

ben ik 12 jaar actief, vanaf het eerste moment dat mijn oudste dochter naar

school toe ging. 

In mijn dagelijks leven werk ik als financieel adviseur Ondernemer in privé

bij de Rabobank. Ik heb gedegen financiële kennis, ben goed in luisteren

naar mensen en het bedenken van oplossingen. Mensen zeggen verder dat

ik zeer intelligent ben, ontzettend analytisch en snel complexe vraagstukken kan

doorzien. Deze kwaliteiten wil ik ook bij de GMR inzetten.
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Op 2 oktober hebben we met de GMR een studiedagmiddag gehad. Tijdens deze middag hebben

twee dames van de VOO ons voorlichting en inzicht gegeven over de rechten en plichten van de

GMR, wie onze gesprekspartners zijn, de Wet Medezeggenschap Scholen, de cyclus van de begroting

en o.a. het bestuursformatieplan. Bij alle onderwerpen werd de rol van de GMR belicht; hebben we

advies- of instemmingsrecht? Wanneer dienen we in bepaalde processen meegenomen te worden

door het bestuur en wel actieve rol moeten wij zelf hierbij nemen.

Aan het einde van de middag zijn er twee directeuren aangesloten. Zij hebben ons meer verteld over

het opstellen van een werkverdelingsplan in Cupella. Ze hebben beiden laten zien hoe zij dit voor

hun school hebben vorm gegeven. Het was een nuttige middag.

Studiemiddag GMR

Het is zover: het nieuwe Ondersteuningsplan

2021-2025 is af. We zijn er trots op. Want het is

echt een plan dat van ons samen is. Heel veel

mensen hebben meegepraat bij de totstand -

koming ervan. Zo hebben we het aangepakt: 

Ouders, professionals, gemeenten en andere

partners hebben het afgelopen jaar meegepraat

over ontwikkelingen rondom passend onderwijs.

De input hebben we meegenomen in het nieuwe

ondersteuningsplan. Hierin staan zes speerpun-

ten centraal, waaronder partnerschap onderwijs

en jeugdhulp, eigenaarschap bij ouders en leer-

lingen, de doorgaande leerlijn en de dialoog over

inclusiever onderwijs. In het plan beschrijven we

hoe we de komende jaren verder vorm geven

aan passend onderwijs en wat daarvoor nodig is.

Ieder jaar concrete stappen zetten zoals een jaar-

plan maken bij het ondersteuningsplan. Hierin

beschrijven we de focus voor het komende jaar

(doelen) en hoe de middelen daarvoor worden

ingezet. Elk platform maakt vervolgens zijn eigen

Ondersteuningsagenda. Zo zorgen we ervoor dat

we ieder jaar nieuwe concrete stappen kunnen

zetten. Ook met het opstellen van het jaarplan

zijn we inmiddels gestart.

Nieuwsgierig? Bekijk het Stromenland onder-

steuningsplan 2021-2025 op https://www.stro-

menland.nl/nieuw-ondersteuningsplan-2021-2025

Ondersteuningsplan Stromenland 2021-2025 is gereed

bericht van Stromenland:

https://www.stromenland.nl/wp-content/uploads/2020/11/Stromenland-ondersteuningspan-2021-2025-definitief.pdf
https://www.stromenland.nl/wp-content/uploads/2020/11/Stromenland-ondersteuningspan-2021-2025-definitief.pdf

