JAARVERSLAG GMR SCHOOLJAAR 2016-2017

Het schooljaar 2016-2017 was het laatste schooljaar van de Ambelt voordat de verdere opsplitsing
naar de samenwerkingspartners definitief zijn beslag krijgt. Stichting de Ambelt gaat door onder OOZ
in afgeslankte vorm. Kampen was met ingang van dit schooljaar al overgedragen. Deventer ging over
per 1 januari 2017, omdat dat gezien de omstandigheden de meest pragmatische oplossing was. De
andere locaties worden per 1-8-2017 overgedragen aan de partners of blijven onder Stichting de
Ambelt ressorteren.
De GMR heeft dit schooljaarjaar 12 keer vergaderd. Dat waren meestal de gewone vergaderingen op
de eerste werkbare dinsdag van de maand, maar er zijn ook extra bijeenkomsten geweest. Daarnaast
is er een keer overleg geweest met de Raad van Toezicht. In december is er een bijeenkomst geweest
met de achterban van de GMR, zijnde de RDR-en, in aanwezigheid van het CvB en een afvaardiging
van de RvT. Hier is onder andere gesproken over de verschillende rollen bij de medezeggenschap in
het kader van AKK. In maart is er een bijeenkomst geweest waar de GMR en een afvaardiging van de
RDR-en de presentatie kregen die eerder ook aan de samenwerkingspartners werd gegeven over AKK.
Op deze bijeenkomst waren er ook presentaties over communicatie en financiën met betrekking tot
AKK. Als laatste bijeenkomst is een minisymposium, georganiseerd door het CvB voor alle
betrokkenen bij AKK. We kijken dan terug op de afgelopen jaren waarin AKK vorm heeft gekregen en
is uitgevoerd, op het proces en de uitkomsten.
Enkele leden van de GMR en de voorzitter hebben in dit schooljaar ook deelgenomen aan andere
overleggen, zoals de klankbord/resonancegroep en de overleggen met de vakbonden.
Het was wederom een intensief jaar voor de GMR. Voor alle locaties waren afzonderlijke plannen in
het kader van Ambelt Kiest Koers geschreven die, hoewel ze soms overlap lieten zien, allemaal goed
doorgenomen en besproken zijn, De RDR-en hebben hierin veel voorwerk verricht en gaven advies
aan de GMR. De GMR heeft deze adviezen in alle gevallen overgenomen. De organisatie van de
medezeggenschap na 1-8-2017 was een belangrijk onderwerp. De leden van de GMR hebben sterk
aangedrongen op borging van goede medezeggenschap van de VSO en SO locaties, zowel bij de
overnemende partners als voor de locaties die onder de Ambelt blijven vallen. Dit is naar alle
tevredenheid gelukt.
De samenstelling van de GMR dit schooljaar, een overzicht van de behandelde onderwerpen en de lijst
van uitgebrachte adviezen en instemming kunt u hieronder lezen.
Samenstelling GMR
De GMR is samengesteld uit (zo mogelijk) 4 leden uit elke RDR: 2 personeelsleden en 2 ouders

Personeelsgeleding:

Vanuit de RDR Zwolle: Frank Enzerink en Dolf Noordeloos
Vanuit de RDR Zuid: Willy van Huët en Kees Pels
Vanuit de RDR Noord: Jan Jaap de Vries en Jacomine Clements

Oudergeleding:

Vanuit de RDR Zwolle: Ernst Vastenburg, Erik Weegenaar en Ingrid Nauta
Vanuit de RDR Zuid: Dirkina van Norel en Jack de Kraaij (tot 1 januari 2017), Jan Nies (na 1
januari 2017)
Vanuit de RDR Noord: er waren geen kandidaten

De GMR werd ondersteund door:
Dick van Peer (onafhankelijk voorzitter)
Brigitta Teeling (ambtelijk secretaris)

Besproken onderwerpen
Onderwerpen die besproken zijn: (schooljaar 2016-2017):
Ambelt

















Algemeen:
Onderwijskwaliteit
Inspectie en plannen van aanpak
Begroting 2017
Klachtenregeling
Bestuursverslag 2016
Investeringsbegroting/innovatiebudget
Bestuursformatieplan
Regeling misstanden (Klokkenluiderregeling)
Formatieplan 2017-2018
Activiteitenplannen
Team-app
Ziekteverzuim en preventie
Nascholingsbeleid
Bestuursverslag incl. jaarrekening
Prognose leerlingaantallen 2017-2018
Wijziging arbodienstverlener

GMR gebonden:
 Jaarverslag GMR 2015-2016/ en 2016/2017
 Huishoudelijk reglement GMR inhoudelijk
 Achterbanraadpleging
 Samenstelling tandems (voor stukken in kader AKK) schooljaar 2016-2017
 Verkiezing vervanging vicevoorzitter
 Toevoeging lid financiële commissie
 Ondersteuning medezeggenschap door CNV medezeggenschap
 OPR-en
 Zaken die uit de achterban naar voren kwamen
 Medezeggenschapsstatuut MR
 Reglement MR
 Vacaturebeleid tot 1-8-17
AKK:

















Vorderingen AKK
Specialismen in het onderwijs
Intentieverklaringen
Mobiliteitsbeleid, (on) vrijwillige mobiliteit
Locatieplannen/beleidsdocumenten
FER Apeldoorn
Voortgangsrapportages AKK
Commissie uitzwaai definitief rapport
Bid book
Voortgang bedrijfsbureau
Voortgang invlechting
Evaluatie overgang Kampen
Matchingscommissie
Zaken rond het sociaal plan, zoals addendum, verplichte mobiliteit, vaste aanstellingen
Huisvesting De Ambelt
Doelgroepenregister

Uitgebrachte adviezen en instemming
Er is advies uitgebracht over:
 Uitzwaai
 Begroting
Er is instemming gegeven over:
 Gewijzigde intentieverklaring Stad en Esch
 Intentieverklaring Nunspeet/Elspeet
 Locatieplan SO Deventer
 Bestuursformatieplan
 Locatieplan VSO Meppel
 Mobiliteitsplan
 Klokkenluiderregeling
 Locatieplan VSO Steenwijk
 FER Apeldoorn
 Locatieplan fusie VSO SO Apeldoorn
 Intentieverklaring VSO Deventer
 Locatieplan VSO Deventer deel Nuborgh
 Locatieplan VSO Deventer
 Locatieplan Zwolle
 Definitieve instemming bestuursformatieplan
 Instemming addendum Steenwijk
 Instemming addendum Hardenberg
 Advies bestuursverslag jaarrekening 2016
 Reorganisatie bestuur (aan RvT)
 Arbodienstverlening
 Beleidsdocumenten OOZ
 Medezeggenschapsreglement en statuut MR Ambelt
 Locatie projectplan met addendum voor Nunspeet
De GMR heeft niet ingestemd met het nascholingsbeleid 2017-2018.

