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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: Alle van Steenis

-

Herbert Visser College (HVC)
Beurtschipper 200
2152 LG Nieuw Vennep
Tel: 0252-661566 / info@hvc.nl
Rector: U.E.Speerstra

-

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 Jägers

-

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

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER.
Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van Stichting Iris.
Dit jaarverslag heeft tot doel om terug te blikken op het afgelopen schooljaar en de
betrokkenen te informeren over de werkzaamheden/taken gedurende het schooljaar.
De GMR heeft de taak in de gaten te houden wat bovenschools, voor de gehele organisatie
nodig en goed is. Elk GMR-lid is echter ook aan één van de zes scholen verbonden.
Het College van Bestuur legt de GMR strategische en schooloverstijgende onderwerpen
voor. De GMR-leden zitten in de context van hun eigen school. Dat botste wel eens. Het
afgelopen jaar zijn stappen gezet om die werelden dichter bij elkaar te brengen. Daar was
wederzijds begrip en inlevingsvermogen voor nodig. Er is over de schoolgrenzen heen
gekeken, zonder de eigen school uit het oog te verliezen. Lastig, maar dat maakt GMR-werk
ook erg boeiend
In het nieuwe schooljaar 2016-2017 is gestart met een bijeenkomst van de GMR-leden en
het CvB in De Stal op De Kaag in september 2016.
Programma voor deze dag was door de voorzitter van de GMR, en de HRM -medewerker van
het Bestuursbureau opgesteld. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden en het bestuur
elkaar beter leren kennen en waarderen en zijn er afspraken gemaakt wat we van elkaar
mogen verwachten en hoe dit nader in te vullen tijdens het schooljaar.

INLEIDING.
Het maken van een jaarlijks schriftelijk verslag is wettelijk vastgelegd. De voorzitter van de
GMR stelt het jaarverslag op.
Per 1 september 2007 zijn een MR-statuut en reglement voor de MR en GMR van de
Stichting IRIS vastgesteld. Het statuut is aangepast en vastgesteld in de raadsvergadering van
24 januari 2013.
Het afgelopen jaar zijn er een aantal overleggen geweest tussen voorzitter GMR en de
bestuurssecretaris mevrouw M. Pleumeekers met als doel MR-statuut en reglementen voor
de MR en GMR aan te passen, gezien de komende wetswijzigingen is dit nog niet voltooid.
Een aantal onderwerpen keert jaarlijks terug op de agenda van de GMR. Daartoe behoren in
elk geval de begroting, beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig
gebied, de jaarrekening en het formatieplan.
Dit jaar vergaderden wij driemaal als PGMR met het College van Bestuur. Hierdoor konden
onderwerpen, die voornamelijk de personeelsgeleding aan gaan, buiten de GMRvergaderingen 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.

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 een aantal punten instemming- of adviesbevoegd.
Voordat de officiële vergadering in aanwezigheid van de voorzitter van het College van
Bestuur begint, vindt een vooroverleg met de raadsleden plaats. Hierdoor kunnen we als
GMR eerst onze mening vormen over de beleidsstukken. Hiervoor staat een uur
gereserveerd.
De agenda wordt in overleg met de voorzitter, de voorzitter van het College van Bestuur en
de bestuurssecretaris van IRIS, opgesteld. Het verzorgen van verzending agenda met
bijbehorende stukken wordt gedaan door de bestuurssecretaris, Mevrouw M. Pleumeekers.
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 M. Verhoef, lid Raad van Toezicht IRIS.
VERSLAGLEGGING
De verslaglegging van de GMR- en de PGRM-vergadering wordt verzorgd door de
directiesecretaresse Mevrouw A. van Leeuwen van IRIS, waarna de voorzitter zorg draagt
voor adequate notulen. Het verslag wordt gezonden aan de GMR/PGRM-leden, en de

directeuren/rectoren van de IRIS-scholen, en toegevoegd aan een account op Basecamp,
waar GMR- leden lid van zijn.
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.
De voorzitter van de raad is tevens de secretaris.
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OVERLEG
In het schooljaar 2016 – 2017 is de Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad zevenmaal
bijeen geweest. Afgezien van de startbijeenkomst op 12 september gebeurde dat op de
locatie Bestuursbureau IRIS 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.
Overzicht van GMR-vergaderingen;
12 september 2016 met CvB
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

In het schooljaar 2016 – 2017 is de Personeelsgeleding van de Gemeenschappelijk
Medezeggenschap Raad driemaal bijeen geweest op 25 oktober 2016, 7 februari 2017 en 30
mei 2017 in aanwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur op 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, 8 november 2016 en 20 juni
2017, locatie KSH.
Een aantal leden van de raad heeft op 16 januari 2017 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. Thema’s: uitleg taak en wijze
van werken van de Raad van Toezicht, communicatie en Leren van Morgen.

GOEDKEURING GMR-JAARVERSLAG 2015-2016
In de raadsvergadering van 1 december 2016 is de Raad (GMR) akkoord gegaan met het
GMR-Jaarverslag 2015-2016.

BEHANDELDE ONDERWERPEN IN 2016 - 2017
Vele thema’s zijn dit jaar behandeld in het schooljaar 2016-2017. Vele onderwerpen komen
elk jaar weer terug en sommige zijn nieuw.
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”.
De volgende onderwerpen/agendapunten zijn behandeld in (P)GMR;
GMR 12 september 2016

•

Startbijeenkomst GMR en CvB

GMR 6 oktober 2016

•
•
•
•
•
•

Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Samenvatting en opbrengst van startbijeenkomst
Voortgangsgesprekken KSH en HVC. Informerend
IRIS -visie op ondersteuning [oop] Informerend
Adviesvraag; voorgenomen besluit starten
Internationale school

PGMR 25 oktober 2016

•
•
•
•

Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Nieuw fietsenplan. Informerend
Werkgroep- taakbeleid. Informerend

•
•
•
•
•
•

ICT -stand van zaken. Informerend
IRIS -gesprekkencyclus HR -evaluatie Informerend
Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Internationale school Haarlem. Informerend

•

Instemmingsverzoek; IRIS -regeling omgaan met
een vermoeden van een ernstige misstand

GMR 26 januari 2017

•
•
•
•
•
•

Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Terugblik op gesprek met Raad van toezicht
Internationale school Haarlem Informerend
Jaarverslag GMR 2015 – 2016
Adviesverzoek; IRIS- vakantieplanning 2017-2018

PGMR 7 februari

•
•
•
•
•
•

GMR 2 maart 2017

•
•
•

Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Planning vergaderingen schooljaar 2017-2018
Werkgroep taakbeleid Informerend
Toelichting gesprekkencyclus Informerend
Psychosociale arbeidsbelasting inventarisatie
HRM. Informerend
Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Toelichting W&S -procedure voor een directeur
voor de HBM Informerend
Onderzoeksrapport HBM Informerend
Toelichting Kwartaalrapportage Q1 Informerend

GMR 1 december 2016

•
•

Meerjarenbegroting 2016-2017 e.v. in relatie tot
beleid. Informerend

GMR 20 april 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Vergaderoverzicht schooljaar 2017-2018
Terugblik “Financiële masterclass 23 maart”
Inspectie onderzoek HVC, KSH. Informerend
Kaderbrief 2017-2018. Informerend
Onderzoeksrapport HBM-vervolg gesprek
Convenant International School Haarlem.
Informerend

PGMR 30 mei 2017

•
•
•
•

Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Wijziging Arbowet
Samenstelling GMR 2017-18

•
•
•
•
•

GMR 29 juni 2017

•
•
•
•
•

Startbijeenkomst- GMR 2017-18
Project Wederzijdse Versterking in
Ondersteuning. Informerend
Taakbeleid. Instemmingsverzoek
Samenhangend personeelsbeleid.
Informerend
Meldregeling vermoeden van een ernstige
misstand. Informerend
Informatierondje vanuit de scholen
Mededelingen vanuit het bestuur
Samenhangend personeelsbeleid
Instemmingsverzoek
Solidariteitsbijdrage en IRIS-begroting 2017-2018
Vaststellen procedure hoofdlijnen meerjarig
financieel beleid. Adviesvraag

INSTEMMING / ADVIES
In het cursusjaar 2016-2017 heeft de Raad voor de onderstaande onderwerpen instemming
verleend dan wel advies uitgebracht:
Onderwerp
Starten onderzoek internationale school
voor het voortgezet onderwijs
IRIS-regeling inzake het omgaan met een
vermoeden van een ernstige misstand.
Vakantieregeling 2017- 2018

Datum
28 oktober 2016

Besluit

20 januari 2017

Instemming verleend

2 februari 2017

Positief advies

IRIS Taakbeleid

1 juni 2017

Instemming verleend

IRIS Samenhangend personeelsbeleid
Kaders en uitgangspunten

12 juli 2017

Instemming verleend

Positief advies

SCHOLING GMR-LEDEN
De GMR-leden zijn gestart met een bijeenkomst op 12 september 2016 alwaar de
taakstelling van de afzonderlijke leden centraal stond.
Sommige leden van de raad hebben deelgenomen aan het landelijk congres WMS-congres
2016.
Leden van de raad zijn geïnformeerd door de medewerkers van het Bestuursbureau indien
zij een bijdrage verzorgden bij een agendapunt daarnaast zijn er leden van de raad die een
“financiële masterklas” gevolgd hebben die gegeven is door de controller van Iris.
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.
VERGADERDATA CURSUS 2017-2018
In de raadsvergadering van 20 april zijn de vergaderdata voor het cursusjaar 2017-2018
vastgesteld, t.w.:
Vergadertijden GMR: 19.30 - 20.30 uur, vooroverleg zonder CvB
GMR met CvB: aanvang 20.30 – 22.00 uur.
PGMR met CvB: 15.00 – 17.00 uur
PGMR met CvB: 15.00 – 17.00 uur zonder CvB
11 september 2017 GMR met CvB startbijeenkomst
12 oktober 2017
GMR met CvB
23 november 2017 GMR met CvB
18 januari 2018
GMR met CvB
8 maart 2018
GMR met CvB
19 april 2018
GMR met CvB
31 mei 2018
GMR met CvB
13 juli 2018
GMR met CvB
PGMR
2 november
16 november 2017
8 februari 2018
24 mei 2018
28 juni 2018

PGMR met CVB
PGMR zonder CvB, met voorzitters MR-en, Locatie: scholen
PGMR met CvB
PGMR met CvB
PGMR zonder CvB, met voorzitters MR-en, Locatie: een van de scholen.

NAWOORD VAN DE VOORZITTER

Vooruitkijken naar schooljaar 2017 –2018 belooft het volgend schooljaar weer interessant te
worden. Op 11 september 2017 wordt het medezeggenschapsjaar geopend met een
startbijeenkomst op de Kaag alwaar samenwerking GMR en CvB centraal zal staan.
Inhoudelijk staat er komend jaar veel op het programma, zoals
• Het verbinden van een ISH aan IRIS
• De voortgang van HBM
• De financiële situatie van IRIS, is er opnieuw een solidariteit bijdrage nodig?
• De voortgang van ‘Het Leren van Morgen’ waarin ambities omschreven staan,
vertalen die inspanningen zich terug in betere resultaten?
• Hoe verloopt het ICT-beheer?
• Hoe wordt ervoor gezorgd dat docenten goed zijn toegerust om zorg leerlingen te
begeleiden?
Kortom, we verwachten weer een mooi GMR-jaar, in goede samenwerking met CvB.
Uithoorn, 24 oktober 2017 Manuella Calis, voorzitter medezeggenschap IRIS.
+++++++++++++++++++++

