
Jaarverslag 
MR Openbaar Onderwijs Terschelling  

2018 - 2019 
De GMR van het Openbaar Onderwijs Terschelling bestaat uit 6 leden. Van elk van de drie scholen is 
er een personeelslid en een ouderlid. Er wordt in ieder geval 6 keer per jaar vergaderd. Er staan ieder 

jaar vaste punten op de agenda en GMR leden kunnen zelf punten aandragen voor de agenda. De 
verslagen van de overleggen tussen de locatiedirecteuren komen ook aan de orde. 

Tijdens iedere vergadering is de directie bestuurder mevr. W. Cupido aanwezig om vragen te 
beantwoorden en zaken toe te lichten. Na deze toelichting verlaat zij  de vergadering en vergadert de 

GMR verder zodat zaken ook zonder directie bestuurder  besproken kunnen worden. 

 De GMR  heeft  instemmingsrecht  of adviesrecht. Soms heeft het bestuur alleen informatieplicht, en 
wordt de GMR geïnformeerd over een onderwerp.   

De vergaderlocatie is wisselend op één van de scholen. Jaarlijks wordt door de GMR een werkplan 
opgesteld met de vergaderdata en de onderwerpen. Van elke vergadering wordt een beknopt verslag 

gemaakt. Het verslag wordt de eerstvolgende vergadering vastgesteld of evt. nog aangepast en 
daarna op de website geplaatst. Jaarlijks worden GMR leden herkozen of treden af, in dat geval  

wordt er een nieuw lid geworven. 

 

September 

• Welkom aan twee nieuwe leden, OM en PH. 
• GMR werkplan 2018-2019 wordt aangepast en vastgesteld. 
• Jaarverslag 2017-2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
• Protocol voor het schoolzwemmen wordt besproken; vooral rol o.a. gemeente moet 

toestemming geven. 
• Bestuurlijk jaarplan wordt besproken.  
• Administratieve kracht geeft aan te stoppen, LD’ers nemen plaats in 

sollicitatiecommissie.  
 
 

November 

• Meldcode huiselijk geweld is goedgekeurd, geleideformulier is getekend.  
• Aanpassingen binnen de CAO zijn besproken.  
• Gratificatiebeleid OA is toegelicht.  

 
 



December 

• Begroting; advies van de GMR is positief.  
• Vakantieregeling wordt besproken , er is een overleg gaande over de vakantie- en 

verlofregeling tussen de besturen/directies/ministerie/inspectie en 
leerplichtambtenaar.  

• Optisport gaat akkoord met begeleiding van o.a. tijdens schoolzwemmen.  
 
 

Maart 

• Sites worden geactualiseerd mbt GMR leden. 
• Functiebeschrijving leerkrachten L10 en L11 worden besproken. 
• Rapport Toekomst Onderwijs Terschelling is besproken. GMR vindt het een positief 

rapport.  
• VVD is benaderd om uitleg te geven over hun standpunt tav vakantieregeling.  

April 

• GMR neemt kennis van het ARBO beleid /veiligheidsplan. 
• GMR neemt kennis van het nieuwe bestuursformatieplan. 

 
 

Juli 

• De GMR neemt kennis van het Bestuurlijk jaarverslag 
• De GMR neemt kennis van het Sociaal jaarverslag. 
 

 

Aan en aftreedschema  

OJ (RH) afgetreden 2018/2019 

OJ (MSB) aangetreden 2018/2019 tot 2021/2022 

PJ (CB)   aangetreden 2014/2015 tot 2017/2018 (2e termijn) 

OH (ER) aangetreden 2018/2019 tot 2021/2022 

PH  (AvR) aangetreden 2018/2019 tot 2021/2022 

OM (SvB) aangetreden 2017/2018 tot 2020/2021 

PM (EH) aangetreden 2017/2018 tot 2020/2021  



 

 


