
 

 

 

Nieuws vanuit de GMR / 1 juli 2020 
 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Nije Gaast wil u graag twee keer per 

jaar op de hoogte houden van haar werkzaamheden door middel van een nieuwsbericht. Door omstandigheden 

ontvangt u dit jaar alleen deze nieuwsbrief.  Op deze wijze laten we u weten over welke onderwerpen en zaken 

wij meedenken met de bestuurder, met als doel, vanuit een gezonde organisatie het beste onderwijs aan uw 

kind te geven. De GMR houdt zich bezig met onderwerpen die alle scholen van Stichting Nije Gaast aangaan. 

De raad bestaat uit leerkrachten en ouders en komt ongeveer 7 maal per jaar bijeen. We starten de vergadering 

altijd samen met onze bestuurder, Rika Tulner. We denken met haar mee over zaken en stellen vragen. 

Vervolgens geven we advies over - of instemming aan de onderwerpen die vanuit de wetgeving daarom vragen.  

 

 

Na de zomervakantie van 2019 zijn er twee leden afgevloeid, waaronder de voorzitter. Als voorzitter is nu 

benoemd Jolmer de Vries, zittende in de oudergeleding van de GMR. Marije Postma, van de 

personeelsgeleding, heeft het stokje van de secretaris overgenomen. De GMR bestaat nu uit vier ouders, drie 

leerkrachten en een onafhankelijke notulist/ secretarieel ondersteuner. 

 

Vacature(s) 

De GMR werft leden op grond van ambitie en motivatie. Op dit moment is er een vacature voor een leerkracht 

die zitting komt nemen in de GMR. Meer informatie over het profiel en de werkwijze van de GMR leest u op de 

website van Nije Gaast: www.nijegaast.nl 

 

Basistraining medezeggenschap 

Woensdag 13 november waren alle medezeggenschapsraden van Nije Gaast uitgenodigd op basisschool It 

Finster voor een Basistraining Medezeggenschap. Deze cursus is zowel voor gevorderde, áls beginnende 

(G)MR leden. Klaas Jurjens van CNV Academie geeft een verhelderende uitleg met daarbij de treffende 

vergelijking tussen het ‘spel’ van medezeggenschap en een voetbalveld. Er wordt veel duidelijk over wat de rol 

van GMR is. Het was een zinvolle avond. 

 

MR voorzittersoverleg 20 november en 25 mei 

Tijdens deze avonden waren er twee leden van de GMR aanwezig. De voorzitter van de GMR zit dit overleg 

voor. Het overleg heeft als doel om voorzitters van de MR-en hun ervaringen uit te laten wisselen en om met 

elkaar tot 'good practice' te komen.  Een goede werkvorm, zeker nu we werken vanuit vertegenwoordiging. 

De avond in november is gehouden in één van onze scholen en i.v.m. de Coronamaatregelen is de avond in 

mei via Teams (digitaal) gehouden. 

Het waren constructieve avonden waarbij veel ervaringen zijn uitgewisseld. Op beide avonden kwam naar voren 

dat zowel de GMR als de MR graag willen kijken hoe ze elkaar op een goede manier van informatie kunnen 

voorzien. Met ingang van volgend jaar gaan leden van de G.M.R. 1x per jaar in tweetallen aansluiten bij de 

M.R.-vergaderingen van de individuele scholen.  Een aandachtspunt vanuit deze avonden is ook het aantrekken 

van personeelsleden in de Stichting Nije Gaast.  Met trots kan genoemd worden dat de formatie voor alle 

scholen op 11 mei jl. vrijwel geheel rond was! 

 

 

http://www.nijegaast.nl/


 

Vergadering met de Raad van Toezicht (2x per jaar) 

In november en februari is er overleg met de RvT geweest. GMR en RvT spreken twee keer per jaar met elkaar. 

Naast de vaste onderwerpen, zoals de kwaliteit van het onderwijs en de strategische koers, is er ook 

gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele zaken die Nije Gaast als geheel betreffen. 

Om dit tweejaarlijkse overleg goed voor te bereiden vindt vooraf overleg plaats tussen een RvT-lid en een GMR-

lid.  

 

Waar zijn we nog meer mee bezig geweest? 

In november en december heeft de GMR enkele juridische stukken besproken, die zijn opgesteld in het kader 

van het AVG-beleid. Ook houdt de bestuurder ons op de hoogte over het voorgenomen besluit tot fusie tussen 

de scholen in Sondel en in Nijemirdum. Verder hebben de GMR en de bestuurder gesproken over het 

Inspectietoezicht, het privacy beleid en de nieuwbouw in Workum. Daarnaast is er binnen Nije Gaast 

afgesproken dat de uren die een personeelslid voor de GMR beschikbaar krijgt (60 uur per schooljaar) niet meer 

door een school beschikbaar worden gesteld. Deze uren komen voortaan vanuit de formatie van Nije Gaast als 

totaal. Dit was een aandachtspunt vanuit de GMR wat samen met de bestuurder is opgepakt. 

 

Ter afsluiting 

De GMR van Nije Gaast is betrokken, enthousiast en denkt constructief mee. Een zichzelf sturende en lerende 

raad met gedreven mensen. Resultaat is dat we een positief verschil maken voor het bestuur van Nije Gaast en 

dat het bestuur de GMR, ook voor andere onderwerpen dan gerelateerd aan de medezeggenschap, als een 

klankbord ervaart.  

Binnen de GMR zullen we ons de komende tijd o.a. richten op hoe we de werving van nieuwe leden kunnen 

verbeteren, zodat we meer ouders en personeel motiveren voor de GMR. 

 

 

 

 
Met een vriendelijke groet, 

De GMR Nije Gaast 

 

 

 
 


