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    Bij IRIS aangesloten scholen: 

 

- Eerste Christelijk Lyceum (ECL) 

Zuider Emmakade 43 

2012 KN Haarlem 

tel. 023-5319042 / ecladministratie@ecl.nl 

Rector:  Auke van der Wal 

 

- Haemstede-Barger Mavo 

Koediefslaan 73 

2101 BT Heemstede 

023- 5282380 / administratie@haemstede-barger.nl 

Directeur: a.i. Rob de Haan 

 

- Herbert Visser College (HVC) 

Beurtschipper 200 

2152 LG Nieuw Vennep 

Tel: 0252-661566 / info@hvc.nl 

Rector: Jos Bart 

 

- Kaj Munk College 

Kaj Munkweg 3 

2131 RV Hoofddorp 

Tel: 023-5616198 / info@kajmunk.nl 

Rector: Alle van Steenis 

 

- Thamen – R.K. Scholengemeenschap 

Den Uyllaan 4 

1421 NK Uithoorn 

Tel: 0297-563192 / info@thamen.nl 

Directeur: Ger Jagers  

 

- Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp 
Assumburg 10,  
2135 BA Hoofddorp                     
Telefoon:023-5677588 / info@kshhoofddorp.nl 
Rector: Mark Mees 
 

  



 

                                                    

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  

In het schooljaar 2015-2016 heeft de GMR op een plezierige manier samengewerkt met het 

College van Bestuur.  Als gesprekspartner hebben we instemmings- en adviesplichtige 

stukken helaas niet altijd tijdig of in de juiste vorm ontvangen, waardoor het soms moeilijk 

was om onze medezeggenschapstaken ordentelijk uit te oefenen. Wel was er altijd de 

mogelijkheid om eigen inbreng naar voren te brengen in de overleggen. 

In het spanningsveld tussen de overheid en IRIS hebben we samen met het College van 

Bestuur kunnen optrekken. Moeizaam verliep het opvullen van vacatures in de 

oudergeleding na aftreden diverse ouder leden aan het eind van het schooljaar. 

 

In het nieuwe schooljaar 2015-2016  zijn de GMR-leden gestart met een bijeenkomst op 12 

september 2016 in De Stal op De Kaag. Deze dag was voorbereid door de 

bestuurssecretaresse Monique Pleumakers, de HRM adviseur Judith IJsseldijk en voorzitter 

GMR Manuella Calis. De dag stond onder leiding van Ruud Jansen. 

Helaas konden niet alle leden, wegens andere verplichtingen, aanwezig zijn bij deze 

bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden en het bestuur elkaar beter leren 

kennen. Er is met elkaar besproken wat de taak van de GMR is en er zijn afspraken gemaakt 

hoe we daar vorm aan geven en hoe dit nader in te vullen tijdens het schooljaar.  

 

Dit jaar vergaderden wij drie maal als PGMR met het College van Bestuur. Hierdoor konden 

onderwerpen, die voornamelijk de personeelsgeleding aan gaan, buiten de GMR-

vergaderingen besproken worden, waardoor de agenda voor de ouder-geleding werd 

ontlast. Er is verslag gedaan aan de GMR van de uitkomsten van deze PGMR-vergaderingen.  

Daarnaast waren er twee bijeenkomsten gereserveerd voor overleg van de PGMR met de 

voorzitters van de afzonderlijke MR-en.   

 

 

 

 

INLEIDING 

Het maken van een jaarlijks schriftelijk verslag is wettelijk vastgelegd. Met ingang van  het 

schooljaar 2015-2016 stelt de GMR haar eigen jaarverslag op. 

Per 1 september 2007 zijn een MR-statuut en reglementen voor de MR en GMR van de 

Stichting IRIS vastgesteld. Het statuut is aangepast en vastgesteld in de raadsvergadering van 

24 januari 2013.   

 

 



 

 

 

SAMENSTELLING GMR 

De GMR bestaat uit twaalf leden, die door de medezeggenschapsraden van de scholen zijn 

gekozen. Een lid van de raad is door deze raad gekozen als voorzitter.  

 

 

GMR-leden schooljaar 2015-2016        School                                      Geleding 

Mevrouw M. Calis, voorzitter  Thamen    personeel 

De heer E. Tebbertman   Thamen   ouder 

De heer N. Te Boekhorst  Eerste Christelijk Lyceum personeel 

Mevrouw M. Nederkoorn  Eerste Christelijk Lyceum ouder 

De heer D. Schoenmaker  Haemstede-Barger  personeel 

De heer P. Scholten   Haemstede-Barger  ouder 

De heer P.van Driezum  Herbert Vissers College personeel 

De heer Stan van Nieuwland  Herbert Visser College ouder 

De heer J. van der Laan  Kaj Munk College  personeel  

De heer J. Resoort   Kaj Munk College  ouder 

Mevrouw P. Wisse-Elsenburg  KSH    personeel 

De heer R. Meulblok   KSH    ouder 

 

De voorzitter van de raad is tevens de secretaris. De werkzaamheden van de secretaris 

worden gedeeld met de bestuurssecretaris, Mevrouw M. Pleumeekers en de 

directiesecretaresse, Mevrouw E.Vrugt van IRIS. 

 

WERKWIJZE GMR 

De raad bespreekt alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de 

scholen. De raad wordt geïnformeerd door het College van Bestuur. De raad is op sommige 

punten instemming- of advies bevoegd. Voordat de officiële vergadering begint, in 

aanwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur, vindt een vooroverleg met de 

raadsleden plaats. Hiervoor staat een 1 uur gereserveerd. 

De agenda wordt in overleg met de voorzitter, de voorzitter van het College van Bestuur en 

de bestuurssecretaris van IRIS, opgesteld.  

De agenda en bijbehorende vergaderstukken worden tenminste een week voor de 

vergadering verzonden, zodat de leden voldoende tijd hebben om zich te kunnen inlezen en 

voorbereiden op de vergadering. 

Tijdens de vergadering kan de raad vragen stellen aan de voorzitter van het College van 

Bestuur en de eventueel aanwezige beleidsdomeinhouders, leden van de Raad van Toezicht 

of stafleden.   



De functie van aanspreekpunt in de Raad van Toezicht voor de GMR, werd in het afgelopen 

schooljaar vervuld door mevrouw Marienne Verhoef, lid Raad van Toezicht IRIS. 

OVERLEG 

Tussen de periode 8 oktober 2015 en 30 juni 2016 is de raad (GMR) vijf maal bijeen geweest, 

locatie Bestuursbureau IRIS en wel op 08 oktober 2015, 26 november 2015 ,14 januari 2016, 

07 april 2016 en 30 juni 2015 in aanwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur. 

Tevens voegden zich medewerkers van het Bestuursbureau zich bij de vergadering indien zij 

een bijdrage verzorgden bij een agendapunt.  

   

Tussen de periode 8 oktober 2015 en 30 juni 2016 is de PGMR is drie maal bijeen geweest op 

22 september 2015, 23 februari 2016 en 17 mei 2016 in aanwezigheid van de voorzitter van 

het College van Bestuur, de locatie Bestuursbureau IRIS.  Tevens voegden zich medewerkers 

van het Bestuursbureau zich bij de vergadering indien zij een bijdrage verzorgden bij een 

agendapunt.  

Daarnaast waren er twee bijeenkomsten waarin overleg was tussen de PGMR en de 

voorzitters van de afzonderlijke MR-en van de IRIS scholen, 10 november 2015 locatie KSH 

en juni 2016 locatie Kaj Munk.   

 

De raad heeft op 18 februari 2016, gesproken met mevrouw Verhoef, lid van de Raad van 

Bestuur Stichting IRIS. Onderwerp van gesprek was hoe de GMR leden hun werk voor de 

GMR hebben ervaren in het voorafgaande jaar. Onderwerpen van gesprek: uitleg taak en 

wijze van werken van de  Raad van Toezicht, communicatie en Leren van Morgen.  

 

VERSLAGLEGGING 

De verslaglegging van de GMR-vergadering en de PGRM-vergadering, indien de voorzitter 

van het College van Bestuur bij de vergaderingen aanwezig is, wordt verzorgd door de 

directiesecretaresse (Mevrouw E. Vrugt) van IRIS.  

Het verslag wordt gezonden aan de GMR/PGRM-leden en de directeuren/rectoren van de 

IRIS-scholen. 

 

GOEDKEURING GMR-JAARVERSLAG 2014-2015 

In de raadsvergadering van 08 oktober 2015 is de Raad (GMR) akkoord gegaan met het 

GMR-Jaarverslag 2014-2015. 

 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

De volgende onderwerpen/agendapunten zijn behandeld in (P)GMR: 

PGMR  22 september 2015:   Vaststelling verslag 26 mei 2015  

                                                          Terugblik en opvolgacties GMR startbijeenkomst 
                                                      Individueel keuzebudget 
                                                      Taakbeleid 
 



GMR 8 oktober 2015:  Vastelling verslag 25 juni 2015 

GMR jaarverslag 2014-2015  

Terugblik GMR startbijeenkomst 14 september 2015 

Stand van zaken functiemix 

Terugblik op het proces van bestuursoverdracht KSH 

 

GMR 26 november 2015:   Vaststelling verslag 8 oktober 2015 
Voortgang ICT 
Financieel effect loonmaatregel 2015 
 

GMR 14 januari 2016:   Vaststelling verslag 26 november 
Bestuur gesprek Inspectie  oktober 2015 
Terugblik op de IRIS Inspiratie dag 12 november 2015 
Vertaalslag beslissingen Den Haag naar IRIS/debat diploma  
op maat 
Communicatie binnen onze scholen 
IRIS vakantieregeling 2016-2017  

 
PGMR 23 februari 2016:   Vaststelling verslag PGMR vergadering 22 september 2015 

         Stand van zaken werkgroep taakbeleid 
     Organisatie samenwerking IRIS scholen 
     Individueel keuzebudget 

De cafetariaregeling 
Herplaatsing binnen IRIS 

 

GMR 7 april 2016:    Vaststelling verslag GMR vergadering 14 januari 2016 
Ontwikkelingen op de Haemstede-Barger MAVO te Heemstede 
Verkenning samenwerking OOP 

 
PGMR 17 mei 2016      Vaststelling verslag 23 februari 2015 

Stand van zaken werkgroep taakbeleid  
ICT aanpassingen en gevolgen voor medewerkers scholen 
Ontmoeten en zichtbaarheid; Werkplaats Onderwijsontwerp 
(WOO) 
Leerplaatsen leiderschap, Begeleiding nieuwe docenten 
 

GMR 30 juni 2015:                  Vaststelling verslag 7 april 2015 
Schooljaardocumenten en begroting 2016-2017 
Overname CNA opleidingen 
Verkenning oprichting internationale school 

 

 

 

  



INSTEMMING / ADVIES 

In het cursusjaar 2015-2016 heeft de Raad voor de onderstaande onderwerpen instemming 
verleend dan wel advies uitgebracht: 
Onderwerp                                                   Datum                                             Besluit___________                                                                                  

IRIS vakantieregeling 2016-2017               14 januari 2016                  GMR  geeft positief advies 
De cafetariaregeling                                        23 februari 2016                    PGMR geeft instemming aan  
                                                                                                                                 uitvoeren van deze regeling. 
 

OVERIGE ZAKEN 

Naast de geagendeerde punten zijn er ook andere zaken aan de orde geweest. Deze onderwerpen 
komen ter sprake n.a.v. de agendapunten “Mededelingen” en “Rondvraag” of uit het document “Uit 
het MTI”. 
Besproken onderwerpen naast de vaste agendapunten:  
 

 

PGMR  22 september 2015:   
Nieuws uit de scholen 
Melding deelname 12 okt gesprek Scholen aan Zet voor PO schoolleiders 
Vakantieregeling 2015-2016 
Pilot ESS/MSS 
Zorg over centralisatie van het ICT beleid  
 
GMR 8 oktober 2015:  
Nieuws uit de scholen  
Stand van zaken rond Haemstede-Barger mavo 
Bestuur gesprek met de Inspectie d.d. 7 oktober 2015. 
Inspiratie dag 2015 op 12 november 
Incidentenregistratie.  
Vakantieregeling 2015-2016 
IRIS beleid tav  grote klassen 
Vertaalslag IRIS van Haagse beslissingen 
Beleid onbevoegde en scheefbevoegden docenten binnen de IRIS-scholen 
Beleid overcapaciteit / over-formatie  in een school 
 

GMR 26 november 2015:  
Nieuws uit de scholen 
Aankondiging en uitleg van de bestuurder over bijwonen team overleggen op de scholen 
Aankondiging en uitleg deelname Collegiale Bestuurlijke Visitatie 
Stand van zaken rondom Haemstede-Barger mavo; interim-directeur, communicatie 

Aankondiging gesprek GMR met Mariënne Verhoef (raad van toezicht)   
 
GMR 14 januari 2016: 
Nieuws uit de scholen 
Rapport onderzoek naar kwaliteitsverbetering ECL, afdeling havo  
Toelichting financiën ICT organisatie  
Gevolgen/ uitwerking financieel effect loonmaatregel 2015 
Vertrek Gilbert Rip 



 
PGMR 23 februari 2016:     
W&S en mobiliteit 
Kweekvijver onderwijsontwerp 
Aankondiging notitie over blije mobiliteit vanuit werving en selectie   
Voortgang bedrijfsvoering OOP;  analyse traject bij ECL, HBM en KSH  
 
GMR 7 april 2016:   
Nieuws uit de scholen  
Aanmeldingen nieuwe leerlingen op de diverse IRIS scholen 
Inspectie bezoek bij KSH 
Gespreksverslag GMR leden en Mariënne Verhoef lid van de raad van toezicht 
 
PGMR 17 mei 2016: 
Nieuwe rector van het HVC.  
Stand van zaken rondom Haemstede-Barger mavo; veranderaanpak  
Onderhandelaarsakkoord cao VO 
Onderwerpen GMR startbijeenkomst schooljaar 2016-2017 
Mutaties GMR leden schooljaar 2016-2017 en vergaderschema  
Het MR reglement van de 6 IRIS scholen  
Vacature directiesecretaresse stafbureau 
Bestuurlijke visitatie dag 
 
GMR 30 juni 2015 
Informatievoorziening aan de GMR 
Reflectie gang van zaken in GMR vergaderingen 
 
 
SCHOLING GMR-LEDEN 

De GMR-leden zijn gestart met een bijeenkomst op 12 september 2016 alwaar de 

taakstelling van de afzonderlijke leden centraal stond daarnaast werden de leden van de 

raad geïnformeerd door de Medewerkers van het Bestuursbureau indien zij een bijdrage 

verzorgden bij een agendapunt.  

 

CONTACTEN ACHTERBAN 

Door verspreiding van het verslag van de (P)GMR-vergadering op de scholen en via het 

steeds terugkerende agendapunt “GMR” op de MR-vergaderingen, wordt de achterban 

voortdurend geïnformeerd. 

 

SCHOOLJAARDOCUMENT 2016-2017 

Het Schooljaardocument 2016-2017 is in de vergadering van 30 juni 2016 doorgenomen.  

 



VERGADERDATA CURSUS 2016-2017. 

In de raadsvergadering van 17 mei 2016  zijn de vergaderdata voor het cursusjaar 2016-2017 

vastgesteld, t.w.: 

 

 

Vergaderdata GMR en PGMR van Stichting IRIS. 

Schooljaar 2016-2017. 

 

Vergaderlokatie:     Bestuursbureau, Koediefslaan 69 -  Heemstede 

 

Vergadertijden:      GMR:  19.30 - 20.30 uur, vooroverleg zonder CvB    

                                 GMR met CvB: aanvang 20.30 – 22.00 uur. 

 

                                 PGMR: 15.00 – 16.30 uur 

 

 

GMR-vergaderingen,  

aanvang 19.30 uur            

 
12 september 2016 Startbijeenkomst GMR 15.00 – 20.30  

 

6 oktober 2016           GMR met CvB        

 

1 december 2016     GMR met CvB            

 

26 januari 2017           GMR met CvB  

 

2 maart 2017 GMR met CvB         

 

20 april  2017              GMR met CvB           

 

29 juni 2017                GMR met CvB   Vergaderen 16.30-18.00. Daarna eten.           

 

 

 

PGMR-vergaderingen,  aanvang 15.00 uur 

 
25 oktober 2016      PGMR met CVB  

 

8 november 2016       PGMR zonder CvB, met voorzitters MR-en       Lokatie: een van de scholen 

 

7 februari 2017           PGMR met CvB  

 

30 mei  2017                 PGMR met CvB              

 

20 juni 2017                  PGMR zonder CvB, met voorzitters MR-en       Lokatie: een van de scholen 

 



 

 

De vergadering van de PGMR met de voorzitters van de MR-en, zonder de voorzitter van het 

College van Bestuur, vinden plaats op een nader overeen te komen school. 

 

 

                                               

NAWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Hierbij  wil ik alle leden van de GMR bedanken voor ieders constructieve bijdrage en voor 

het vertrouwen, waardoor ik ook het volgend jaar uw voorzitter kan zijn. Ook de voorzitter 

van het College van Bestuur wil ik bedanken voor haar inzet. 

 

 

                                              +++++++++++++++++++++ 

 


