
 

Jaarverslag GMR Ithaka 
De GMR heeft de volgende documenten goedgekeurd: 

- Begroting 2019 (begin 2019) 

- Strategisch beleidsplan (voorjaar 2019) 

- Verzuimbeleid (najaar 2019) 

- Informatiebeveiligingsplan (voorjaar 2019) 

- Kaderbrief 2020 (najaar 2019) 

- Privacyreglement (najaar 2019) 

De GMR is gestart met de update van het statuut voor de medezeggenschapsraden, het GMR-

reglement en het huishoudelijk reglement GMR. Naar verwachting wordt deze in 2020 afgerond. Ook 

zijn afspraken gemaakt over het begrotingsproces 2020. De GMR wil hier graag eerder bij betrokken 

worden. Om slagkracht te behouden, is het voorstel gedaan hier een werkgroep voor in te richten.  

De GMR heeft in april een nieuwe voorzitter gekozen. Aan het einde van schooljaar 2018-2019 treedt 

de tot dan zittende voorzitter uit de GMR. 

Ook de bestuurder van Ithaka Rob van der Meijde zal aan het einde van het schooljaar aftreden. De 

GMR heeft 2 leden afgevaardigd in de adviescommissie voor selectie van de nieuwe bestuurder. Per 

oktober zal Marin van Wijnen starten als bestuurder. 

In 2019 zijn de volgende mensen nieuw in de GMR gekomen: 

- Jenny Morrice (Bo Jacobs vervanging) 

- Nienke Kortekaas 

- Chantal van Geemen 

- Hendrik Maryns 

De volgende mensen zijn in 2019 uit de GMR vertrokken: 

- Barend de Wijn 

- Hereward Burgers 

De GMR heeft in 2019 in totaal 8 keer vergaderd.  

Jaarverslag 

De GMR vertegenwoordigt alle scholen en bestaat momenteel uit 12 leden, 7 leerkrachten en 5 

ouders. De bezetting blijft een aandachtspunt. De GMR komt steeds meer in de positie als gespreks- 

en sparringpartner van het bestuur van Ithaka. Ook wordt vaker gebruik gemaakt van de aanwezige 

expertise onder de ouders op scholen door voor specialistische financiële vraagstukken een 

financiële werkgroep in te stellen. Hier nemen ook leden van de GMR aan mee. Zij hebben mandaat 

van de GMR gekregen om namens de GMR-advies uit te brengen. Waar gevraagd, geeft zij advies of 

verleent zij instemming op beleidsplannen. Dit jaar is de GMR gestart met een update van het 

medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement. Verwachting is dat dit proces in 2020 zal worden 

afgerond. Verder is een nieuwe voorzitter van de GMR gekozen, door vertrek van de oude. In 2019 is 

de GMR in totaal 8 keer bij elkaar gekomen. 


