
Jaarverslag GMR 2016 

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting Vrijescholen Ithaka is 

een zelfstandig, bij wet ingesteld, orgaan. In de GMR van Ithaka zijn alle scholen 

vertegenwoordigd (in 2016 waren dat 9 scholen met 11 vestigingen). Primaire taak van de 

GMR is het toetsen van het (voorgestelde) beleid van het bestuur van Ithaka. Bij belangrijke 

beslissingen moet de GMR instemmen of advies geven. Ieder school wordt idealiter in de 

GMR vertegenwoordigd door één ouder en één leerkracht. Helaas kampt de GMR van Ithaka 

met onderbezetting. Sommige scholen, zoals Parcival (Hoorn), zijn helemaal niet in de GMR 

vertegenwoordigd. In 2016 is de GMR vijf keer bij elkaar gekomen om te vergaderen.  

8 februari 2016 

Tijdens de vergadering in februari maakt de GMR kennis met Rob van der Meijden, de 

nieuwe ad interim bestuurder. Rob gaat zich als interim bestuurder onder andere richten op 

het zo goed mogelijk ondersteunen van de scholen en het uitrollen van het strategisch 

beleidsplan. De GMR vraagt het bestuur de stukken tijdig naar de GMR te sturen, zodat de 

GMR zich goed kan voorbereiden.  

Het huishoudelijk reglement, het Reglement en de Statuten van de GMR worden besproken 

en een aantal wijzigingen geformuleerd.  

21 maart 2016 

De GMR stemt in met het (aangepaste) huishoudelijk regelement en de GMR statuten.  

Het bestuursformatieplan wordt besproken en de GMR brengt hierover advies uit.  

Het mobiliteitsbeleid staat ook op het programma. We discussiëren over de sterke en 

zwakke punten, de kansen en bedreigingen van het verplaatsen van personeel tussen 

scholen.  

De GMR maakt tijdens deze vergadering ook kennis met Douwe Lodewijk, de voorzitter van 

de RvT.  

23 mei 2016 

De bezetting van de GMR staat op de agenda en besproken wordt wat de mogelijkheden zijn 

om deze bezetting ruimer en duurzamer te maken. Een andere vraag die discussie oplevert 

is: hoe integreren we onderwerpen als ICT en mediawijsheid in het vrije school onderwijs en 

wat kan de rol van Ithaka hierin zijn.  

De GMR gaat akkoord met de uitbreiding van de aanstelling van Rob van der Meijden van 2 

tot 3,5 dag per week en voor het schooljaar 2016-2017 full-time.  

Marije de Vink, Josefien van Geluk en Wieteke van Hemert hebben het Addendum Formatie 

Beleidsplan met Ariadne doorlopen. De GMR stelt enkele wijzigingen voor, waarna de GMR 

akkoord gaat.  

26 september 2016 



De GMR stemt in met de functiemix augustus 2016 inclusief aanpassingen zoals die op 

verzoek van de GMR zijn doorgevoerd. 

Ook stemt de GMR in met het Vervangingsbeleid nadat op verzoek van de GMR een aantal 

kleine wijzigingen zijn doorgevoerd. Verder besluit de vergadering naar een vaste, betaalde, 

notulist te gaan zoeken.  

Richard vd Wurff verlaat de GMR als lid en voorzitter. De GMR zal zijn werk en persoon 

missen. Hereward Burgers wordt tot nieuwe voorzitter en Marije de Vink tot nieuwe vice-

voorzitter gekozen. De GMR verwelkomt verder Barend de Wijn, ouder van de Rudolf 

Steinerschool in Haarlem-Zuid als nieuw lid. 

9 november 2016 

De Mobiliteitsmix staat op de agenda en wordt besproken.  

De GMR stemt verder in met de Werk Kosten Regeling.  

Het aantal vrijescholen breidt uit met de start dit jaar van een nieuwe locatie in Haarlem op 

de Korte Verspronckweg. Ook in Castricum is door een groep ouders het initiatief genomen 

voor een nieuwe vrijeschool en een mogelijke samenwerking met Ithaka wordt verkend.  

Samenvattend: 

In 2016 heeft de GMR positief advies gegeven dan wel ingestemd met een veelvoud aan 

beleidsdocumenten. Bij verschillende documenten heeft de GMR vragen gesteld en 

wijzigingen voorgesteld. De GMR vervult haar formele rol steeds beter, de bezetting blijft 

echter punt van aandacht. Hierdoor kan de GMR ook minder initiatief ontplooien dan 

gewild. In 2016 zijn een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter gekozen.  


