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Leden van de GMR schoolvereniging Zeewolde
Personeel : Evelyne Douma- de Zeeuw (Richtingwijzer), Linda Uil (Regenboog), Harry Timmerman (Mozaïek),
Henne Vulperhorst (Mozaïek) notulist
Ouders: Alfred Hop (Regenboog), Remko Vonk (Richtingwijzer), Tonny Ronda (Mozaiek).
Vergaderingen Zeewolde:
Wij zijn als twee aparte GMR’s (Zeewolde en Dronten) begonnen aan een schooljaar waarin de fusie tussen
beide GMR’s een feit zal gaan worden. Met oog daarop zijn wij door Kees van der Bijl (bestuursmanager van de
schoolvereniging in Zeewolde) regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het fusietraject.
Natuurlijk zijn ook van de lopende zaken aanbod gekomen, waaronder de begroting 2012 (begin 2012 opgesteld), over het noodgebouw De Kleurdoos van Het Mozaïek (huisvesting scholen) en Personeelsbeleid ( w.o.
personeel met ziekte-/zwangerschapsverlof).
Wat betreft de financiën, heeft de schoolvereniging de weg in geslagen om te komen tot een gezonde financiële
situatie. De geconstateerde positieve ontwikkeling geeft vertrouwen t.a.v. de aanstaande fusie. Het vorige jaar
was dit onderwerp al een punt van aandacht; nu is vastgesteld dat er een goede weg is ingeslagen. Maar dit blijft
een punt van aandacht.
Dinsdag 6 december 2011 was een mijlpaal in het fusietraject: De eerste gezamenlijke GMR-vergadering van
Dronten en Zeewolde. Er is natuurlijk eerst onderling kennisgemaakt. Ook zijn er direct al afspraken gemaakt bijv.
op welke dag we gaan vergaderen. Ook is er een nieuwe voorzitter gekozen. Remko Vonk is unaniem gekozen
als voorzitter. Henne Vulperhorst (leerkracht Het Mozaïek) neemt de taak van notulist op zich. Daarnaast is ook
verslag gedaan van de voortgang van het fusietraject.

Samenstelling GMR na 1 januari 2012: Stichting Codenz
GMR-leden: Sjoerd de Boer (Zevensprong), Marjel Leijenaar
(Zevensprong) Greetje Poortvliet (Aan Boord), Jolanda Smits, Evelyne
Douma (Richtingwijzer), Alfred Hop (Regenboog), Jacqueline Neennema
Remko Vonk (Richtingwijzer), Harry Timmerman (Mozaïek), Gerrit van der Pol (Aan Boord) Anneke Drok (), Anneke Visser (), Greetje Bergmans (Het Kompas), Wendy van der Hooft (Regenboog) en
Tonny Ronda (Mozaïek).
Het nieuwe jaar start met de nieuwe start: de fusie is per 1-1-2012 een feit. Voor de nieuwe GMR worden vergaderdata vastgesteld, adreslijsten worden in orde gemaakt evenals de lijst met aftredende GMR-leden.
Deze nieuwe start betekende voor de nieuwe GMR ook dat er vele documenten doorgenomen, aangepast en
vastgesteld moesten worden. Daarvoor zijn binnen de GMR werkgroepen samengesteld, waarin de volgende
documenten zijn besproken: Begroting 2012, Managementstatuten, Profielschets toezichthouder,
Identiteitsnota, Gezondheidsbeleid, Omgang sociale media, Huishoudelijk reglement GMR, Reglement GMR,
Klachtenregeling, Protocol gescheiden ouders en Activiteitenplan GMR.

Over de verdere voortgang van fusieactiviteiten, de gang van zaken op de verschillende, scholen, het bestuursformatieplan, het vakantierooster van 2013 etc., zijn we op de hoogte gehouden door Gert van Rhee (Commissie
van Beheer)
Op 26 april 2012 heeft een extra vergadering in verband met het onderwerp ‘ontslagruimte’ plaatsgehad. Hier
‘moest’ over gesproken worden i.v.m. het bestuursformatieplan (er is een lichte daling van het totale leerlingaantal). Ook is gesproken over mogelijke RDDF-plaatsing.
Harry Timmerman (Het Mozaïek) heeft voor in mei nog een activiteitenplan GMR opgesteld, deze is na goedkeuring van de GMR opgestuurd naar Gert van Rhee (voor 1 mei 2012)
Omdat Gert van Rhee aan heeft gegeven een betrekking buiten Codenz te hebben aanvaard, kwam in april 2012
een adviescommissie bijeen, waarbij de GMR werd betrokken, om te bespreken hoe er gereageerd moest worden. De Raad van Toezicht startte vervolgens een sollicitatieprocedure op, om te komen tot een nieuwe CvB. Na
twee gespreksrondes, zijn er drie kandidaten uitgenodigd om een vervolggesprek mee te voeren. Ook werd aan
deze kandidaten ‘een case’ voorgelegd waarop hij/zij kon reageren. Met de zo verkregen informatie heeft sollicitatiecommissie een voorkeur voor één kandidaat uitgesproken aan de Raad van Toezicht.
Ook is de GMR gevraagd een voordracht te doen voor een nog in te vullen plek in de RvT invullen. Twee kandidaten, te weten mevr. Ingrid Paalman-Dijkenga en dhr. Paul Nelissen hebben zich daarvoor aangemeld. Beide
kandidaten hebben zich in de GMR gepresenteerd. Na stemming is dhr. Paul Nelissen voorgedragen aan de RvT.
De RvT heeft de voordracht van de GMR gevolgd; dhr. Paul Nelissen is toegetreden tot de RVT.
Vooruitkijkend naar 2013 is er afgesproken een cursus voor de GMR- en MR-leden te organiseren. Onderwerp zal
zijn, wat er allemaal moet gebeuren om een medezeggenschapsraad effectief en adequaat te laten functioneren.

