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Jaarverslag GMR 2019 

 
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2019 van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) van Wijzer in Opvang en Onderwijs. Een GMR is verplicht een 
jaarverslag op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan belangstellenden.  
Het doel van het jaarverslag is om inzicht te geven in de samenstelling en werkwijze van de 
GMR en haar positie binnen Wijzer.  
 
De GMR is een belangrijke gesprekspartner met een kritische en proactieve houding, die in 
een sfeer van vertrouwen met passende kennis en transparant werken (in) formeel direct 
contact onderhoudt met belanghebbenden.  
De GMR telt 9 leden, te weten 6 ouders en 3 personeelsleden.  
Er heeft in 2019 1 lid van de Jenaplanschool extra deelgenomen aan de vergaderingen van 
de GMR.  
De Jenaplanschool is opgericht vanuit een zelfstandige stichting (Stichting ter Bevordering 
van het Neutraal bijzonder Onderwijs in Vlaardingen) en is gekoppeld aan Wijzer via een 
Personele unie.  
Wanneer de afgevaardigde van de Jenaplan advies- en instemming geeft wordt dit apart 
aangegeven in de notulen. 
 
Als u wilt reageren en/of vragen heeft over het jaarverslag, dan vernemen wij dit graag van u 
per mail: gmr@wijzer.nu. 
 
Voorwoord 
Alle vergaderingen zijn gehouden in het bestuurskantoor van Wijzer in Opvang en 
Onderwijs. Volgens de wet moet de raad tweemaal per jaar in gesprek met de Raad van 
Toezicht. Door de wisseling van bestuurder in 2019 zijn de vergaderingen deels bijgewoond 
door de voormalig voorzitter van het College van Bestuur Alex Brobbel en deels bijgewoond 
door de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur Juliet van der Lugt.  
Twee weken voor de geplande GMR-vergadering komen het dagelijkse bestuur van de GMR 
en de voorzitter van het College van Bestuur bij elkaar om de vergadering voor te bereiden.  
Het jaar 2019 was het jaar van de grote veranderingen. Zowel in de organisatie en structuur 
van Wijzer als in de communicatie tussen het bestuurskantoor en het personeel op de 
locaties alsook met de verschillende gremia van medezeggenschap. 
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De GMR heeft in 2019 vier keer vergaderd t.w. 15-01-19, 16-04-19, 01-10-19 en 10-12-19. 
De verslaggeving is bij de eerste twee vergaderingen verzorgd door ambtelijk secretaris Dick 
Feikens en de verslaggeving van de laatste twee vergaderingen is verzorgd door Susanne 
Boeckx-Fokker, de nieuwe ambtelijk secretaris. 
 
Onderwerpen die in 2019 advies of instemming behoefden: 
 
Instemming: 
- Managementstatuut 
- Jaarverslag GMR 2018 
- Activiteitenplan GMR 
- GMR-regelement Statuut 
- Meerjaren formatieplan Wijzer 2019-2023 
- Meerjaren begroting Wijzer 2019-2023 
 
Advies: 
- Vakantierooster 
- Begroting 2019 
- Liquidatie Kidsvizier 
 
Overzicht van de behandelde stukken 
 
Beleid:   Strategisch beleidsplan 
 
Intern:   Jaarverslag GMR 2018 
   Jaarverslag Wijzer 2018 
   Jaarverslag BNOV 2018 
 
Financieel  Begroting 2020 
   Jaarrekening Wijzer 2018 
   Jaarrekening BNOV 
 
Personeel  Vacatures GMR 
 
Informerend  Ziekteverzuimcijfers 

Inspectieverslag Wijzer 2019 
   Inspectieverslag Jenaplan 2019 
   Verandering in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
   
Ontwikkelingen binnen de organisatie: 
De voorzitter van het college van bestuur de heer Alex Brobbel heeft de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is per 1 april teruggetreden als voorzitter. Vanaf 1 
april 2019 is Juliet van der Lugt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van Wijzer 
in Opvang en Onderwijs. Naast de vernieuwingen in de organisatie als geheel, heeft ook de 
GMR een vernieuwingsslag geslagen. De GMR heeft zijn eigen functioneren kritisch bekeken 
en heeft hier de nodige conclusies aan verbonden. 
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Samenstelling van de GMR 01-01-19 t/m 31-12-19 
 
Personeelsgeleding: 
Pablo van der Valk   Personeel van de Ericaschool 
Nettie Meijer    Personeel van de Kameleon (tot september 2019) 
Bianca Schroof   Personeel van de Wereldwijzer 
 
Oudergeleding: 
Angela Westerholt   Ouder van IKC De Westhoek 
Susanne Boeckx-Fokker  Ouder van IKC Startpunt 
Eli van Toledo    Ouder Jenaplanschool 
Maaike Stolwijk   Ouder OBS Holy 
Hans Riemens    Ouder Jenaplanschool (tot juni 2019) 
Mark van Lier    Ouder IKC Jan Ligthart 
 
Samenstelling dagelijks bestuur GMR 01-01-19 t/m 31-12-19 
 
Angela Westerholt   Voorzitter 
Pablo van der Valk   Vice-Voorzitter 
Dick Feikens    Ambtelijk secretaris (tot juni 2019) 

Susanne Boeckx-Fokker  Ambtelijk secretaris (vanaf oktober 2019) 

 
 

Doelstellingen GMR voor het jaar 2020 
- De GMR werft nieuwe GMR-leden vanuit het personeel ter aanvulling van de bestaande 
personeelsgeleding GMR 
- De GMR organiseert een (G)MR-cursus waarbij GMR en MR samen komen en hierbij hun 
kennis uitdiepen. 
- De GMR en ambtelijk secretaris zal proberen communicatie tussen de GMR en haar 
achterban verstevigen. 
- De GMR-leden nemen deel aan werkgroepen binnen Wijzer. Te weten de werkgroep 
kwaliteit, de werkgroep financiën, de werkgroep huisvesting en de werkgroep personeel 
 
Tot besluit 
De GMR hoopt iedereen die betrokken is bij wijzer met dit jaarverslag voldoende op de 
hoogte te hebben gebracht van haar activiteiten.  
 
Maassluis, d.d. 15-04-20 
Susanne Boeckx-Fokker, ambtelijk secretaris  Angela Westerholt, voorzitter 
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