Nieuwsflits uit de GMR-vergadering van 24 januari 2017
De nieuwsflits is bedoeld om iedereen snel en op informele wijze op de hoogte te stellen van
onderwerpen uit de GMR-vergadering die de medezeggenschap aangaan.
Talentenhuis
Door de hele organisatie heen zijn vorig jaar werksessies georganiseerd rond het talentenhuis. Ook
de GMR heeft zo’n sessie gehad. In de periode vanaf januari 2017 tot en met de invoering wordt het
talentenhuis verder ontwikkeld en ingevoerd. Alle activiteiten vinden plaats in overleg met een
klankbordgroep van 20 personen uit alle lagen van de organisatie. De GMR is hierin ook met 2 leden
vertegenwoordigd.
Begroting
In december heeft een delegatie uit de GMR met het bestuur gesproken over het advies van de GMR
en de reactie van het bestuur daarop naar aanleiding van de begroting 2017-2021. In dat gesprek is
een aantal inhoudelijke punten helder naar elkaar verwoord.
Statuut en reglementen
Het was een langdurig traject maar er is nu toch bijna een nieuw statuut voor medezeggenschap. De
GMR PO heeft er al mee ingestemd. De GMR VO besluit er volgende week over. Ook het GMRreglement heeft de instemming gekregen van de GMR PO, en hopelijk volgende week die van de
andere GMR.
Het nieuwe statuut en GMR-reglement zijn in lijn met de nieuwe wet medezeggenschap op scholen
(WMS) die sinds 1 januari 2017 van kracht is. We zullen alle scholen vragen om hun MR-reglement
ook aan te passen en opnieuw vast te laten stellen, zodat die reglementen ook aansluiten bij de
vernieuwde wetgeving. Een voorbeeldreglement is te vinden op
http://www.infowms.nl/modelreglementen-en-statuten/modelreglementen/ .
Vakantierooster 2017-2018
Alle schoolbesturen in Zwolle zijn verenigd in het zogenaamde BLOZ. Elk jaar stelt het BLOZ een
vakantierooster voor het komende schooljaar vast. Vanuit historie doet OOZ daar altijd een voorstel
voor. Dit jaar heeft de GMR over het voorstel dat OOZ aan het BLOZ wil doen kunnen adviseren.
De GMR heeft grote voorkeur voor een rooster waarin de vakanties voor alle scholen die onder het
BLOZ vallen gelijk zijn. Ieder jaar is vooral de ongelijke meivakantie die door keuzevrijheid van de
scholen kan ontstaan weer een knelpunt. Voor ouders maar ook voor personeel dat op verschillende
scholen werkt of zelf kinderen heeft op andere scholen. We hebben er begrip voor dat het volledig
van bovenaf vastleggen van vakantiedagen de scholen om allerlei redenen de flexibiliteit ontneemt
die zij nodig hebben om al hun activiteiten in te plannen. Om echter ook ouders met kinderen op
verschillende scholen in de gelegenheid te stellen verschillen in vakantiedagen tussen die scholen op
te vangen heeft de GMR met klem geadviseerd de optie te onderzoeken om ouders de mogelijkheid
te geven jaarlijks zelf enkele vrije dagen in te vullen. En dit zo mogelijk ook voor 2017-2018 al in te
voeren.
De notulen van deze GMR-vergadering zijn op te vragen via de MR. Ze worden verspreid nadat ze zijn
vastgesteld in de volgende overlegvergadering op 21 maart 2017.
Toehoorders op de GMR-vergaderingen zijn altijd welkom. Wel graag even aanmelden bij de
ambtelijk secretaris via m.vandervooren@ooz.nl.
Zwolle, 25 januari 2017, Marjan van der Vooren, ambtelijk secretaris Stichting OOZ

