GMR SVOL
Jaarverslag 2017 – 2018
Ter bespreking in de GMR-vergadering van 15 juni 2017 (conceptversie 1 juni 2017)
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Hoofdstuk 1

De visie en de missie

De GMR is het gremium waarin de drie scholen voor voortgezet onderwijs, die onder de stichting
vallen, vertegenwoordigd zijn door leerlingen, ouders en personeel.
Visie
Wij zijn een GMR die als gesprekspartner optreedt voor leerlingen, ouders, bestuurder en de Raad
van Toezicht. Als zodanig leveren wij een constructieve bijdrage aan de besluitvorming over SVOLbeleid. Wij bevorderen een open contact met de achterban: leerlingen, ouders en personeel. Onze
taken zijn divers:
-

we nemen initiatief
we participeren in beleidsontwikkeling en beleidsvaststelling
we evalueren en controleren deze ontwikkeling en vaststelling

Missie
Wij zetten onze bevoegdheden in bij het initiëren, participeren en controleren van beleid. Ons doel
hierbij is een optimale, kwalitatieve bijdrage te leveren aan het onderwijs dat door de SVOL wordt
verzorgd.

1

Hoofdstuk 2

De besproken thema’s

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs in
Lelystad heeft in het schooljaar een aantal thema’s besproken en over een aantal zaken ook
besluiten (instemming/advies) genomen. Het belangrijkste thema was de Contourennota; dit is weer
onder te verdelen in een inhoudelijk deel (voortgang naar de clusters vmbo en havo/vwo) en een
financieel deel (go – no go).

Voortgang naar de twee clusters
In het najaar van 2016 heeft de GMR ingestemd met een “gentlemen’s agreement” aangaande de
medezeggenschap binnen de te vormen clusterraden. De clusterraden worden geformeerd nadat er
een beslissing is gevallen over de financiële paragraaf. Een clusterraad gaat meewerken aan de
inhoudelijke (onderwijskundige) totstandkoming van een cluster. Hiervoor stelt de GMR verkiezingen
vast. In eerste instantie zullen alleen personeelsleden deel uitmaken van een clusterraad; dit heeft te
maken met besluiten die moeten worden genomen rond lessentabellen en onderwijskundige zaken.
Indien er zaken aan de orde komen waarbij ook leerlingen en ouders betrokken moeten worden, dan
zullen voor hen verkiezingen worden georganiseerd.

De financiële paragraaf
Tijdens de vergadering in december 2016 is besloten om pas dán een besluit te nemen over de
voortgang van de financiële gevolgen van de Contourennota nadat de Gemeente Lelystad een
beslissing hierover heeft genomen. In april 2017 was dit besluit door de gemeente genomen (55
miljoen euro voor de nieuw te bouwen clusters op het terrein rond De Rietlanden; met een eigen
bijdrage van 250.000 euro jaarlijks gedurende een looptijd van 40 jaar). In diezelfde maand heeft de
GMR groen licht gegeven voor de uitvoering van de Contourennota.

Meerjarig Financieel Beleid SVOL en begroting 2017
Voorjaar 2017 is de Financiële Commissie akkoord gegaan met dit document. Als gevolg hiervan werd
het mandaat van de Financiële Commissie ingetrokken. De Financiële Commissie blijft wel bestaan
als adviesorgaan voor de GMR

Vakantieplanning
De GMR heeft in het voorjaar van 2017 de vakanties voor schooljaar 2017 – 2018 vastgesteld. Hierin
start de meivakantie op 23 april. Door dit besluit komt er meer tijd vrij voor individuele begeleiding
van leerlingen die examen doen.
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Hoofdstuk 3

De bezetting

Het DB
Met ingang van september is er een driekoppig Dagelijks Bestuur geformeerd; het voordeel hiervan
is dat er van elke school een vertegenwoordiger is.
Marianne ten Berge (secretaris; SGL)
Kees de Kruijk (vicevoorzitter; Arcus)
Peter Lemmens (voorzitter; De Rietlanden)
De Raad
Per september is aan de Raad een lid toegevoegd vanuit het SVOL Servicebureau. Zodoende is ook
het personeel vertegenwoordigd dat werkt voor de SVOL, maar niet onder het OOP van een school
valt.
Na afloop van het mandaat van een lid uit het OOP is er de mogelijkheid om een nieuw lid vanuit een
andere school te benoemen. Dit jaar is die plaats voor Egbert Jan Keus.
Tevens dient hier te worden vermeld dat de Raad nogal wat wisselingen heeft gekend; vooral bij de
Oudergeleding was dit aantal vrij hoog. Ook was niet iedereen altijd aanwezig bij elke vergadering.
De notulen
Louis de Vries heeft ook dit jaar de notulen van de GMR verzorgd. Trouw, gedetailleerd en
geïnformeerd zijn hierbij de sleutelbegrippen.

Hoofdstuk 4

De vergaderingen

Plaats en tijd
De plaats van vergaderen rouleert per jaar en dit jaar was Arcus onze gastheer; dank hiervoor.
Volgend jaar is het de beurt aan de SGL. Vergaderingen van de GMR startten om 19:30 uur en
eindigden meestal rond 22:00 uur.
Vorm
Een vergadering van de GMR kende twee delen:
-

een openbaar deel (hierbij kan publiek aanwezig zijn)
een onderling overleg (hierbij is geen publiek aanwezig)

In het openbaar deel was de bestuurder altijd aanwezig om beleidsplannen toe te lichten of om
vragen te beantwoorden (soms ook bijgestaan door een expert).
Structuur
Er was ook een bepaalde structuur in de openbare vergaderingen:
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• opening en vaststellen agenda
• mededelingen vanuit bestuurder, leerlingen, ouders en personeel (en de Financiële Commissie)
• notulen van de vorige vergadering
• discussie rond thema’s
• rondvraag
In het onderling overleg vond de besluitvorming plaats: dan nam de raad een besluit over een thema
(adviserend dan wel instemmend). In dit deel was de bestuurder niet aanwezig.
Behalve deze vergaderingen had de GMR in april een informeel overleg met de Raad van Toezicht.
Het doel van deze bijeenkomst was om kennis en ervaring uit te wisselen. Wat zijn de
gemeenschappelijke thema’s waar beiden aan werken? Welke scholingsvraag bestaat er? Etc.
Hoofdstuk 5

De Financiële Commissie

Naast de vergaderingen van de GMR zelf herkennen we ook nog de vergaderingen van de Financiële
Commissie. Deze bestond uit een aantal leden van de Raad die zich vrijwillig hebben opgegeven. De
commissie had tot februari het mandaat van de GMR om besluiten te nemen over financiële
aangelegenheden zoals de begroting en het meerjarig financieel beleid van de SVOL. Toen vond de
Raad dat de commissie niet langer namens de GMR een besluit kon nemen over financiële
aangelegenheden. In eerste instantie was er geen commissie meer en zou de Raad steeds bijeen
moeten komen om zich te buigen over alle geldelijke zaken. In maart heeft de Raad ingestemd met
een Financiële Commissie zonder mandaat die het overleg voert met de bestuurder en de Raad
adviseert.

Peter Lemmens
Voorzitter GMR SVOL
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