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Inleiding 

 
Jaarlijks maakt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Katholiek 
Onderwijs Noord-Oost Twente een jaarverslag. Het verslag is een opsomming van de 
activiteiten van het afgelopen schooljaar. Het voor u liggende jaarverslag schooljaar 2021-
2022 is als volgt ingedeeld: In hoofdstuk één kijken we terug naar de 
ontstaansgeschiedenis van de GMR. Hoofdstuk twee beschrijft de samenstelling en 
organisatie van de medezeggenschapraad. Hoofdstuk drie is een opsomming van de 
wijze waarop de GMR de achterban van informatie voorziet. In hoofdstuk vier treft u een 
opsomming aan van de vergaderingen van het afgelopen schooljaar. Hoofdstuk vijf is een 
overzicht van de voorgelegde instemming- of adviesvragen met een kort verslag van het 
GMR besluit. In het laatste hoofdstuk blikken we terug en vooruit naar het schooljaar 2022-
2023.  
 

 
 
1.       Ontstaan GMR van Konot. 

De huidige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Konot is ontstaan na een 
fusieproces tussen de besturen van de katholieke scholen uit de regio Noord Oost Twente. 
Het aantal scholen dat in het schooljaar 2021-2022 onder het bestuur van Stichting 
Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente viel was 22. Te weten 21 basisscholen en één 
school voor speciaal basisonderwijs. Konot heeft in 2014 een onderwijs 
ondersteuningscentrum (OOC) opgericht. Afgelopen schooljaar is Konot een intensievere 
samenwerking met de Tubbergse Onderwijs Federatie aangegaan. De GMR van TOF en 
de GMR van Konot hebben hiermee ingestemd. 

Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is te vergelijken met een 
ondernemingsraad zoals we die in het bedrijfsleven kennen in combinatie met een 
cliëntenraad zoals we die in de zorgsector tegen komen. De Wet Medezeggenschap 
Scholen en de Wet Versterking Medezeggenschap heeft veel gelijkenissen met de Wet 
op de Ondernemingsraden. In grote lijn kun je stellen dat wanneer het om 
personeelsbeleid gaat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft. Daar waar het gaat 
om veiligheid en het belang van het kind en ouders hebben de ouders instemmingrecht. 
Als het gaat om wijziging van organisatiebeleid, financieel beleid en benoemingen binnen 
het CvB moet de gehele GMR om advies gevraagd worden. De GMR is de 
ondernemingsraad voor personeelsleden en voor ouders de cliëntenraad. Voorgenomen 
besluiten die meer dan de helft van de school betreft worden aan de GMR voorgelegd. 
Een onderwijsgemeenschap heeft in de WMS geen positie. Iedere school heeft een eigen 
MR met bevoegdheden vanuit de WMS. Er is geen MR voor de onderwijsgemeenschap. 
Een directeur of lid van de directie treedt op als het bevoegd gezag van een school en de 
voorzitter van het College van Bestuur is voor de GMR het bevoegd gezag.  
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2.       Samenstelling en organisatie van de medezeggenschap. 
 
2.1. Aantal leden 
De achterban van de GMR bestaat uit de 22 medezeggenschapsraden van Konot. De 
GMR bestaat uit 12 leden. Te weten 6 personeelsleden en 6 ouders. Pariteit is een 
wettelijke verplichting. Dit ligt verankerd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).  
 
2.2  Samenstelling GMR vanuit twee clusters en één zetel voor OOC-SBO-Stafbureau 
Een aantal scholen vormen samen een cluster. De Oldenzaal gebonden scholen zijn 
geclusterd tot één kiesgroep en de overige scholen zijn één kiesgroep. De indeling van 
deze twee clusters heeft plaatsgevonden op basis van het aantal MR leden en er is ook 
gekeken naar de geografische ligging én scholen die samen een 
onderwijsgemeenschap vormen. Daarnaast is er één zetel gereserveerd voor een 
personeelslid van medewerkers Speciaal Basis Onderwijs, Onderwijs 
Ondersteuningscentrum en stafbureau. De GMR heeft besloten om deze indeling te 
maken om te waarborgen dat ouders en leerkrachten van de kleinere scholen zitting 
hebben én houden in de GMR.  Ieder cluster vaardigt een aantal personeelsleden en 
een aantal ouders af naar de GMR. Er wordt gestreefd naar spreiding van de GMR 
zetels over de scholen én onderwijsgemeenschappen.  
Binnen de onderwijsgemeenschappen hebben de individuele scholen, die samenwerken 
binnen de OG, ieder een eigen MR met de bevoegdheden die in de Wet 
Medezeggenschapscholen, Wet verbeterde medezeggenschapscholen en CAO zijn 
opgenomen.  
 
De GMR en MR zijn voor ouders en voor personeelsleden het enige formele 
inspraakorgaan met wettelijke bevoegdheden. Een geschil over medezeggenschap kan 
door een MR of GMR aan de landelijke geschillencommissie worden voorgelegd.   
 
2.3. Vacatures 
Als er een vacature ontstaat in de GMR worden de MR-en via hun contactpersoon en 
GMR leden gevraagd de vacature binnen hun school bekend te maken. Het afgelopen 
school zijn er twee nieuwe ouders tot de GMR toegetreden. Beide ouders hebben veel 
kennis van financiën. Als zich meer kandidaten aanmelden dan dat er vacatures zijn in de 
kiesgroep zullen er verkiezingen worden gehouden in deze kiesgroep. Tot nu toe zijn er 
geen verkiezingen geweest en heeft de GMR de vacatures kunnen invullen. 
 
2.4 Samenstelling Dagelijks Bestuur GMR 
Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit 3 leden. De leden van het dagelijks bestuur 
van de GMR waren in schooljaar 2021-2022: Mw. Ellen van den Bos (voorzitter en ouder), 
mw. M. Grunnekemeijer (leerkracht) en mw. B. Siemerink (leerkracht).  
 
2.5 Samenstelling GMR 2021-2022 
Cluster 1: S.B.O. De Windroos, O.O.C. en stafbureau, 1 personeelslid 
Cluster 2: Oldenzaal gebonden scholen: 3 personeelsleden en 3 ouders 
Cluster 3: Niet Oldenzaal gebonden scholen: 2 personeelsleden en 3 ouders.  
 

Cluster 1: S.B.O. De Windroos, O.O.C. en 
stafbureau 

mw. M. Haan (P)ersoneelslid 
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Cluster 2:  
Bongerd, Leemstee, Drie-eenheid, De 
Maten, De Wendakker, De Esch en 
Franciscus 

mw. M. Grunnekemeijer (P) 
mw. T. de Wals (P) 
mw. B. Siemerink (P) 
mw. L. Velthuis (O) 
mw. L. Rolefes(O) 
 

Cluster 3: 
Zevenster, Mariaschool, Willibrord, 
Meander, ’n Boaken, Veldkamp en 
Alexander, Plechelmus, ’n Esch, Aloysius, 
Kerkewei, ’t Kämpke, Bernardus en 
Willibrordus. 

mw. E. van den Bos (O) voorzitter 
mw. T. Pierik (O) 
mw. R. Nijhuis (P) 
mw. C. Derkink (P) 
dhr. P. Kok (O) 
mw. I. Boers (O) 

 
Als een cluster de zetel niet kan invullen wordt de vacature uitgezet bij andere clusters. 
De verdeling van zetels over clusters is niet wettelijk geregeld maar eigen beleid van de 
GMR van Konot dat is vastgelegd in het GMR-reglement.  

 
Samenwerkingsverband Regio 2302 
Mw. L. Velthuis heeft namens de oudergeleding zitting in de ondersteuningsplanraad van 
het samenwerkingsverband 2302 

 

 

3. Informatieverstrekking aan de achterban. 
 
* Iedere MR benoemt een GMR-contactpersoon. 
 
* Alle MR-en hebben een contactpersoon voor de GMR. De vergaderstukken en alle 
andere GMR informatie ontvangen zij digitaal van de ambtelijk secretaris. 
 
* De directeuren, CvB en de leden van de RvT ontvangen de vastgestelde notulen van de 
GMR vergaderingen van het secretariaat van Konot.  
 
* De vastgestelde notulen van GMR en GMR-overlegvergaderingen zijn voor alle 
belanghebbenden van Konot op te vragen bij de ambtelijk secretaris.  
 
* De GMR maakt een jaarverslag dat wordt toegestuurd aan de RvT en het CvB. Het 
jaarverslag staat ook op de website van Konot zodat iedereen kennis kan nemen van de 
activiteiten van de GMR.  
 
* In het jaarverslag van Konot is een hoofdstuk opgenomen over medezeggenschap. Dit 
stuk wordt door de GMR aangeleverd. Dit jaarverslag wordt ook extern verspreid. 
 
* De ambtelijk secretaris van de GMR fungeert als helpdesk voor de MR-en. Zij informeert 
de GMR onder andere over de Wet Medezeggenschap Scholen. Op uitnodiging bezoekt 
zij de MR vergaderingen. De ambtelijk secretaris zorgt ook voor het doorsturen van 
nieuwsbrieven en andere relevantie zaken aan de GMR leden en GMR contactpersonen. 
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* De GMR heeft een partnercontract bij CNV Onderwijs afgesloten. Dit geeft recht op 
juridisch advies over de WMS en de CAO primair onderwijs. MR kunnen hier ook gebruik 
van maken via de ambtelijk secretaris van de GMR. 

 
 

4. Vergaderingen, professionalisering en facilitering. 
 
Door het dagelijks bestuur worden in het DB overleg de GMR vergaderingen voorbereid. 
Aan dit overleg nemen het DB en ambtelijk secretaris van de GMR deel en de voorzitter 
van het CvB. Het DB overleg biedt de mogelijkheid tot informeel overleg met de bestuurder 
over lopende zaken en overleg over de agenda voor de vergadering met het CvB. Dit DB 
overleg duurt doorgaans een uur. Er worden geen notulen gemaakt. De bestuurder is 
aanwezig bij de overlegvergaderingen en staffunctionarissen schuiven regelmatig aan om 
specifieke onderwerpen toe te lichten. Vaak middels een PowerPoint presentatie in de 
GMR vergadering. De GMR vindt dit een prettige manier van informatieverstrekking. De 
GMR overlegvergaderingen worden op dezelfde avond gehouden als de reguliere GMR 
vergadering. De voorzitter van de GMR heeft enkele keren per jaar informeel overleg met 
de bestuurder. 
 
 
Vergaderingen. 
DB van de GMR    :  6  
GMR vergadering   :           6  
GMR overlegvergadering met CvB :  4  
  
 
Commissies. 
In schooljaar 2020-2021 heeft de GMR de eerste GMR commissie gevormd, commissie 
Financiën. Deze bestaat uit 3 leden waarvan twee ouders met specifieke kennis van 
financiën. Zij hebben met de staffunctionaris Financieel enkele keren per jaar overleg. In 
deze kleine zetting met financieel deskundigen is het mogelijk om meer de diepte in te 
gaan. In schooljaar 2021-2022 is de commissie Personeel gevormd. Deze commissie 
bestaat uit drie leden. Deze commissie bespreek met de staffunctionaris P&O personele 
aangelegenheden. De commissie kan in dit overleg ook de vragen en zorgen van 
personeelsleden bespreken.  
 
Overleg RvT. 
Twee keer per jaar is er overleg tussen de RvT en de GMR. Er is voor gekozen om het 
tweede jaarlijkse ontmoetingsmoment op een andere manier in te vullen dan een plenaire 
vergadering. Dit jaar is daar invulling aan gegeven met een presentatie van Vera Kosterik 
over voortgang van het strategisch beleidsplan. Daarnaast is een afvaardiging van de 
GMR aangesloten bij de schoolbezoeken die de RvT twee keer per jaar organiseert. De 
GMR zal komend jaar voorstellen doen om het tweede overleg moment vorm te geven. 
Gedacht wordt aan een gezamenlijke cursus.  
 
Professionalisering. 
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De GMR streeft naar verdere professionalisering van leden door te investeren in kennis 
en door dit te faciliteren.  
 
De GMR doet jaarlijks een scholingsaanbod aan de (G)MR-leden. Ieder nieuw (G)MR lid 
krijgt een “Basiscursus medezeggenschap” aangeboden.  
 
 
Facilitering medezeggenschap. 
De MR en GMR ontvangen conform de CAO een bedrag voor de organisatie van de 
medezeggenschap. Uit dit budget worden diverse kosten betaald o.a. het salaris van de 
ambtelijk secretaris. Leerkrachten in de MR of GMR ontvangen 60 uur (taakbeleid) en 100 
uur als een leerkracht in de MR en GMR zitting heeft. In de nieuwe CAO zijn ook extra 
faciliteiten opgenomen voor leerkrachten die voorzitter of secretaris zijn van de 
medezeggenschapsraad. Voor ouders in de GMR van Konot is een vrijwilligersvergoeding 
afgesproken.  
 

 
5. Onderwerpen, advies en instemming.   
   

De inbreng van ouders met specifieke competenties op het gebied van o.a. accountancy 
en  personeelsbeleid is zeer waardevol bij de beoordeling van de beleidsnotities.  De GMR 
heeft instemming of advies gegeven conform de Wet Medezeggenschap Scholen op 
onderstaande voorgenomen beleidstukken.     
 
5.1 Vakantierooster.  
De GMR heeft ingestemd met het vakantierooster 2022-2023. De GMR vindt een goede 
afstemming van vakanties tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in 
het Twentse heel belangrijk. Afstemming tussen PO en VO is in schooljaar 2022-2023 
weer gelukt.  
  
5.2 Begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025. 
De GMR heeft positief geadviseerd ten aanzien van de begroting 2022 en de meerjaren 
begroting 2022-2025.  
Konot heeft een eigen solidariteitspot voor het dragen van de ziektekosten. Met name 
voor de kleine scholen is dit nodig. Vaststelling van dit percentage maakt jaarlijks 
onderdeel uit van de begroting en is opnieuw vastgesteld op 4,2%. 
 
5.3 De GMR heeft ingestemd met het Bestuursformatie 2022-2023. Vanuit de GMR 
werd opgemerkt dat het vernieuwde format, in de optiek van de GMR, nog te weinig 
informatie bevat. Dit punt zal in de commissie Personeel verder worden uitgediept.  
 
5.4 De GMR heeft een update ontvangen van de stand van zaken met betrekking tot 
de uitgezette strategische koers. 
 
5.5 In de RvT is een vacature ontstaan. De GMR heeft ingestemd met het profiel van 
een te werven kandidaat en heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de  
benoeming van het nieuwe lid van de RvT. De voorzitter van de GMR was lid van de BAC 
van de RvT.  
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5.6 De werkkostenregeling is aangepast. In overeenstemming met de wens van de 
achterban is het mogelijk een device aan te schaffen in plaatst van alleen tablets.  
 
5.7 Het jaarverslag 2021 van Konot en het accountantsverslag heeft de GMR ter 
informatie ontvangen.  
 
5.8 De GMR heeft een update ontvangen van de stand van zaken met betrekking tot 
de samenwerking met TOF. Zowel Konot als TOF maken gebruik van de medewerkers 
van het gezamenlijk stafbureau dat gehuisvest is aan de Lariksstraat 12 te Oldenzaal. 
 
5.9 Notitie begeleiding startende leerkrachten en schoolleiders. De PGMR heeft 
ingestemd met deze beleidsnotitie.  
 
 

6. Terugblikken en vooruitkijken.  
 
 
Het afgelopen schooljaar is nog erg getekend door de Covid-19 en de onzekerheid die dit 
met zich meebracht. Maar ook voor vernieuwingen en plannen maken voor de toekomst.  
 
De extra verkregen NPO gelden zullen naar verwachting voldoende zijn om 
leerachterstanden bij leerlingen van de Konot scholen weg te werken. De MR-en van de 
scholen hebben instemmingsrecht op de besteding van de middelen. De GMR is 
benieuwd naar de resultaten van het inzetten van deze tijdelijke extra middelen en naar 
de plannen voor de eventueel resterende middelen. 
 
Volgend schooljaar worden de nieuwe 4-jaarlijkse schoolzorgplannen vastgesteld.  
De MR-en hebben instemmingsrecht op de schoolprofielen.  
 
Daarnaast is het personeelsbeleid van Konot voor de GMR een punt van aandacht voor 
komend jaar. Bijvoorbeeld het beleid rondom duurzame inzetbaarheid in de brede zin is 
belangrijk. Het is belangrijk bestaand personeel vast te houden en te blijven ontwikkelen, 
mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
De medezeggenschapsraad zal zich ook het komende jaar inzetten om een positieve 
bijdrage te leveren aan de besluitvorming en steeds proactief input geven voor nieuw 
beleid. De doelen van het strategisch beleidsplan zullen naar verwachting voortvarend 
kunnen worden opgepakt na een periode die werd gedomineerd door corona.  
 
 
 
 
 
 
 


