Wat is dat eigenlijk de GMR?

De GMR, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, is de raad waarin alle
medezeggenschapsraden van de 12 VO-instellingen zijn vertegenwoordigd die
verbonden zijn aan de stichting Carmel. Ook het bestuursbureau wordt gezien als
een instelling, en een MR lid van deze instelling vertegenwoordigd het
bestuursbureau. De GMR is dé plek waar ouders/leerlingen en
personeelsleden invloed uit kunnen oefenen op het stichtingsbeleid. De GMR is een
orgaan met wettelijke bevoegdheden. Deze regels zijn vastgelegd in de wet op de
Medezeggenschap.
Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een
advies van de GMR of van een instemming van de GMR. Soms kan de hele GMR
over iets beslissen, soms alleen de personeelsgeleding of alleen de
leerling/oudergeleding.
Adviesrecht wil zeggen dat het CvB ( college van bestuur) het standpunt van de
GMR niet hoeft over te nemen - wel dat er serieus op gereageerd moet worden.
Bij instemmingsrecht kan het CvB zonder instemming van de GMR geen besluit
nemen. Wel moet de raad goed onderbouwen waarom er geen instemming verleend
wordt.
Ook heeft een GMR Initiatiefrecht dat houdt in dat de GMR zelf onderwerpen kan
aandragen.
Meer informatie:
https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Wat zijn de gespreksonderwerpen?
De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals:
1. Begroting/financiën
We worden door de controller van het bestuursbureau geïnformeerd over de
financiële situatie van de stichting. Hierbij worden we ook geïnformeerd over
het voorgenomen beleid van de stichting.
2. Bestuursformatieplan
Alle scholen leveren hun formatieplannen aan het bestuursbureau. De
afzonderlijke formatieplannen worden door de MR van de scholen ter
instemming voor gelegd. Aan de GMR wordt de bestuursformatie voorgelegd.
3. CAO
Over de COA wordt onderhandeld door de onderwijsraad en de bonden. Bij de
Stichting Carmel is er een convenant naast deze COA. Dit is een document
waarin staat opgenomen wat de Carmel “bovenop” de reguliere CAO wil
bieden aan zijn personeel.

4. Koers
Er wordt hard gewerkt aan de visie van de stichting en welk onderwijs we
willen bieden als Carmel school. Wie zijn we, wat willen we zijn en wat moeten
we daarvoor doen.
5. ICT
Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder ICT. Binnen Carmel is dat een
bijzonder groot project. De GMR wordt altijd meegenomen in alle nieuwe
ontwikkelingen.
6. AVG
Algemene verordening gegevensbescherming is nog in ontwikkeling. De GMR
wordt regelmatig geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de
AVG
7. Europese aanbestedingen
Doordat we aanbestedingen hebben die boven de 220.000 euro uitkomen,
moet er regelmatig Europees aanbesteed worden. Namens de GMR zit altijd
iemand bij deze aanbestedingen. We praten mee en mogen ook mee
besluiten. Niet de gehele GMR is dan bij deze aanbesteding aanwezig. Maar
de voorzitter of secretaris is daar wel bij aanwezig. Deze doet, zover het
wettelijk is toegestaan, verslag aan de GMR.
8. Taakbeleid en ontwikkeltijd
Hoewel dit altijd op de scholen ter discussie staat willen we als GMR ook
invloed uitoefenen op het taakbeleid dmv gesprekken met het bestuur.
Verder kan de GMR over allerlei zaken gevraagd en ongevraagd advies geven en
vragen stellen aan het bestuur.
Er zijn acht vergaderingen per jaar en één begrotingsoverleg vergadering.
Na vier van de vergaderingen is er een overleg vergadering met het bestuur.
Tijdens deze overleg vergaderingen informeert het CvB ons. Als er advies of
instemming gevraagd wordt komen deze zaken op de volgende GMR ter advisering
of instemming op de agenda.
In de GMR van de Stichting Carmel mogen 26 leden zitting hebben. 13
personeelsleden en 12 ouder/leerlingen. Namens het OOP is er een kwaliteitszetel,
deze zetel is geïnitieerd door de GMR. Voor de ouders/leerlingen is er een
vacatievergoeding en personeelsleden krijgen er taakuren voor.
Meer informatie over de GMR staat in het jaarverslag en activiteitenplan van de GMR
welke gevonden kunnen worden op het intranet van Stichting Carmelcollege. De
GMR heeft een eigen e-mailadres; gmr@carmel.nl

