
Hierbij de zomer-nieuwsbrief van GMR-Conexus, waarmee we jullie willen informeren over 

afgesloten, lopende en toekomstige zaken op het gebied van medezeggenschap en inspraak bij 

Conexus. Om met de toekomst te beginnen: we zijn als GMR voornemens om volgend schooljaar

meer interactie aan te gaan met de medezeggenschapsraden binnen de stichting. De GMR kan zijn

werk beter doen door goede verbinding met de achterban en ook andersom geldt dat MR-en beter

functioneren als ze weten wat de GMR is en wat die kan betekenen. Dat draagt bij aan een goede

medezeggenschap binnen Conexus en dat zorgt weer voor goed onderwijs aan onze leerlingen.

Over hoe we de interactie willen gaan versterken, lees je verderop in deze nieuwsbrief meer.

Verder zal de GMR zich onder andere gaan bezig houden met de monitoring van het verzuimbeleid,

de opzet van de nieuwe strategische meerjarenvisie, de ontwikkelingen rondom het functiebouw-

huis en de verdere monitoring van de NPO-plannen. Uiteraard staan ook de financiële cyclus (incl.

huisvestingsbeleid en allocatiemodel) en het Bestuursformatieplan weer op de agenda. Daarnaast

gaan wij als GMR weer twee waardevolle cursussen aanbieden: een basiscursus voor MR-leden in

het najaar, en een verdiepingscursus in het voorjaar.

Terugkijkend naar afgelopen schooljaar vind je in deze nieuwsbrief onze 

genomen besluiten, mooi op een rijtje in een overzichtelijk schema.

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 2022

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

kijk ook eens op:  www.conexus.nu/gmr
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De GMR vervult een belangrijke rol in de organi-

satie 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 per-

soneel en ouders geven wij een andere invals-

hoek op belangrijke dossiers. Niet alleen

financiën en huisvesting, ook en vooral onder-

wijs en personeel krijgen aandacht. We zien het

als belangrijke taak om onze positie als GMR

binnen de organisatie van Conexus duidelijk te

maken en te waarborgen. Hierdoor hopen we te

bereiken dat de GMR vroegtijdig betrokken

wordt bij besluitvorming, beleidsbepaling en

kwaliteitszorg.

Waarom een GMR?

Vergadering bijwonen?
Je bent harte welkom om een keer een vergadering van de GMR bij te wonen. In het schooljaar 2022-

2023 vergaderen we op de volgende data: 20 september - 18 oktober - 15 november - 13 december -

24 januari - 28 februari - 21 maart - 18 april - 30 mei - 27 juni, altijd van 19:30 - 22:00 uur.

www.conexus.nu/gmr


Voor komend schooljaar zijn er drie vacatures in

de personeelsgeleding van de GMR. We zijn dus

hard op zoek naar nieuwe leden!!

Wat vragen wij?

Wil je er graag voor zorgen dat bovenschools

beleid goed wordt uitgevoerd zodat scholen op

schoolniveau 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 van de scholen onderhouden en zorgen dat

zij hun taak goed kunnen uitvoeren? Heb je ver-

stand van financieel beleid of van personeelsbe-

leid, van communicatie, ICT of van onderwijs-

  kwaliteit? Heb je zin en tijd voor de GMR? Ga

dan de uitdaging aan en kom ons versterken!

Wie kan zich verkiesbaar stellen?

Alle personeelsleden van de Conexus-scholen

(dus niet alleen de leerkrachten) zijn verkies-

baar voor de personeelsgeleding en kunnen

zich kandidaat stellen.

Voor leerkrachten zijn taakuren van toepassing,

je kunt er ook voor kiezen deze uren uit te laten

betalen, dan krijg je een tijdelijke uitbreiding

van je contract. 

Je vergadert ongeveer tien keer per jaar en

daarnaast neem je zitting in een werkgroep

waar jouw expertise tot zijn recht kan komen.

Geef je op als kandidaat via een mail naar susan.pot@conexus.nu met daarin:

• naam/kort voorstellen

• school waar je aan verbonden bent

• motivatie om lid te worden van de GMR en evt. de expertise die je wilt inzetten

• pasfoto
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Kim Spanbroek, lid PGMR  bbbb
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Vacatures in de personeelsgeleding van de GMR

De GMR is op zoek naarJOU!! ]

]

]]

Ook komend schooljaar bieden we alle MR-leden weer twee cursussen aan. Tijden de cursus MR-

start (26 september 2022) krijg je meer inzicht in de formele en informele positie van de medezeg-

genschapsraad. We gaan in op de verschillende rechten en taken die de MR heeft, maar ook kijken

we naar de documenten die de MR moet kennen. Bij de cursus MR-verdieping (19 januari 2023)

wordt er nader ingegaan op wat advies- en instemmingsrecht precies betekenen en welke stappen er

gezet moeten worden vanaf het moment dat het bevoegd gezag een voorstel doet, tot aan het uit-

voeren van dit voorstel. Meer informatie vind je op de site van de VOO (ook over andere cursussen

die de VOO aanbiedt). Je kunt je vast aanmelden via dit formulier.

Cursussen voor (nieuwe) MR-leden

https://forms.office.com/r/r0xbCrMWGa
https://voo.nl/cursussen
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Zoals de MR een achterban heeft - ouders en personeel - zo heeft ook de GMR een achterban. Dat

zijn jullie, de MR-en! Wij kunnen ons werk beter doen als we weten wat er bij jullie speelt en jullie

kunnen je werk beter doen als je weet wat er in de GMR, besproken en besloten wordt. Samenwer-

king tussen GMR en MR-en is dus erg belangrijk! Voor volgend schooljaar hebben we een aantal 

concrete acties op de planning staan om het onderlinge contact te versterken:

• iedere school krijgt een GMR-lid als vaste contactpersoon

• ter kennismaking belt de contactpersoon van de GMR bij de start van het schooljaar met de MR

• we organiseren een informatieve bijeenkomst waar onderlinge ontmoeting en inhoud centraal staan

• en uiteraard blijft de nieuwsbrief bestaan

Wij zien er naar uit jullie beter te leren kennen!

We komen graag met jullie in contact!

Afgelopen jaar hebben we flink wat stukken ter instemming of advisering ontvangen van het College van

Bestuur, of van de Raad van Toezicht. Hieronder een overzicht van alle stukken die zijn voorgelegd aan

de GMR. Instemming vanuit de GMR heeft soms pas plaatsgevonden nadat er op verzoek van GMR

wijzigingen zijn doorgevoerd of inhoudelijke vragen zijn beantwoord:

• november 2021: GMR stemt in met Bestuurlijk kader Goed onderwijs

• november 2021: GMR stemt in met Noodprotocol vervanging

• november 2021: PGMR stemt in met NPO arbeidsmarkttoelage

• december 2021: PGMR stemt in met (na onze opmerkingen aangepast) Memo extra beloning

• februari 2022: GMR stemt in met (na onze opmerkingen aangepaste) Klachtenregeling

• februari 2022: GMR stemt in met Memo uitzondering quarantaineregels

• februari 2022: GMR geeft positief advies op meerjarenbegroting

• maart 2022: GMR onthoudt zich van inhoudelijk advies op RvT Memo voorgenomen besluit beëindiging 

arbeidsovereenkomst lid CvB (maar adviseert wel de ge starte procedure door te zetten)

• maart 2022: GMR onthoudt zich van inhoudelijk advies op RvT Memo voorgenomen besluit interim CvB

• april 2022: PGMR stemt in met Functieboek fase 1: hanteren voorbeeldfuncties

• april 2022: PGMR stemt in met Procedure interne bezwarencommissie

• juni 2022: PGMR stemt in het met het Bestuursformatieplan

• juni 2022: GMR stemt nog niet in met het Verzuimbeleid (omdat AVG-richtlijnen ontbreken)

Ben je benieuwd naar besluiten van de GMR of heb je daarover vragen? Schroom niet, maar neem

contact op of sluit een keer aan bij een vergadering van de GMR (zie vergaderdata op pagina 1)!

Besluiten 2021-2022

Stichting Leergeld

We ontvingen signalen dat verschillende scholen zich zorgen maken over het feit dat ouders geen

beroep meer kunnen doen op Stichting Leergeld voor de vrijwillige ouderbijdrage, en dat dit de 

verschillen tussen scholen zou vergroten. Daarom hebben we besloten om ook als GMR een brief te

sturen naar de lokale politiek. Onze zorgen worden serieus genomen en onze brief zal op de politieke

agenda komen. We houden jullie op de hoogte!


