
Jaarverslag Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 2018 

 

De GMR is het medezeggenschapsorgaan op centraal niveau. De raad heeft op grond van de WMS 

(Wet Medezeggenschap Scholen) advies-en instemmingsrecht op beleidsvoorstellen die een 

meerderheid van alle ASKO-scholen aangaan. De GMR bestaat uit acht personen: vier 

vertegenwoordigers namens het personeel en vier vertegenwoordigers namens ouders. Het contact 

met de achterban verloopt in de regel via de medezeggenschapsraden (MR-en) van de scholen. 

 

De GMR is in 2018 zeven keer bijeengekomen. Dit waren vier reguliere GMR-vergaderingen en één 

brainstormbijeenkomst met de bestuurder, een interne GMR-vergadering en een ontmoeting van de 

GMR met de Raad van Toezicht. Ook volgden de GMR-leden een basiscursus voor GMR-leden. 

 

Vaste agendapunten bij de GMR-vergaderingen zijn het bestuursformatieplan, de jaarrekening, het 

jaarverslag en de begroting. Verder is gesproken over beleidsmatige zaken, ziekteverzuim en arbo en 

organisatorische zaken, zoals de fusie met de St. Petrusschool in Diemen. In de GMR zijn ook 

financieel gerelateerde zaken besproken, waaronder de viermaandenrapportages, de regeling 

saldering woon-werkkosten, de gewichtsgelden en de bestuurstoelage voor adjunct-directeuren. Op 

het gebied van P&O kwamen verschillende formatie- en personeelsgerichte zaken aan de orde, zoals 

aanvullingen op het functieboek, het mobiliteitsbeleid en de procedures rond werving en selectie en 

exitgesprekken. Ook de stakingsacties van PO in Actie waren onderwerp van gesprek. Een ‘hot item’ 

was verder de invoering van de AVG en het daarmee samenhangende verzoek van het ASKO-bestuur 

om bij de ASKO een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. 

 

De samenstelling van de GMR is in 2018 gewijzigd. Vertrokken zijn Leo van Loenen en Ellen Jansen 

(beiden van de oudergeleding). Nieuw aangetreden zijn Mindy van den Berg (namens de 

personeelsgeleding) en Peter van Grinsven en Houssain El Yachouti (beiden namens de 

oudergeleding).  

 

Per 31 december 2018 bestond de GMR uit de volgende leden: 

- Arnold Klamer (voorzitter, oudergeleding) 

- Mindy van den Berg (personeelsgeleding) 

- Martin Compier (personeelsgeleding) 

- Houssain El Yachouti (oudergeleding) 

- Erik Emmelkamp (oudergeleding) 

- Peter van Grinsven (oudergeleding) 

- Monique Kahmann (personeelsgeleding) en 

- Marieke Weijers (personeelsgeleding). 

 


