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Het afgelopen jaar heeft de GMR flink 
geïnvesteerd in het professionaliseren 
van het eigen functioneren. En met 
succes. Zo is de band met de 
verschillende medezeggen schaps -
raden versterkt en zijn de gesprekken 
tussen de GMR en de Raad van 
Toezicht verbeterd.  
Karen van der Wiel, voorzitter van de 
GMR en ouder op de Jacobaschool in 
Heemstede, vertelt er meer over. 
 
“We hebben onze functie als verbinder tussen 
de verschillende MR-en van de scholen 
versterkt. Zo is het afgelopen jaar een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd voor alle MR-en 
waar zij hun ervaringen konden uitwisselen.  

In de eerste plaats zijn die bijeenkomsten vooral bedoeld om de MR-en meer met elkaar 
in contact te brengen. Maar het helpt ons als GMR uiteraard ook. We hebben zo beter 
contact met ze en worden daardoor nog beter gevoed met informatie.” 
 
Zelf meer initiatief nemen 
“Er zijn ook stappen gezet om ons eigen functioneren verder te professionaliseren.  
Zo hebben we een gezamenlijke studie-avond georganiseerd onder leiding van het CNV. 
Hierbij stonden onder andere vragen centraal als ‘hoe kunnen wij als GMR eerder 
aangehaakt worden in een besluitvormingsproces?’ en ‘hoe kunnen we meer op eigen 
initiatief met het bestuur praten over zaken die wij belangrijk vinden?’.” 
 
Soepeler vergaderen 
“De gesprekken met de Raad van Toezicht zijn naar een hoger niveau gebracht, door ze 
beter voor te bereiden. Voorheen bespraken we de onderwerpen vooraf slechts schriftelijk 
of telefonisch. Nu heb ik samen met Eric Laarhoven van de Raad van Toezicht een kop 
koffie gedronken, nagedacht over de invulling van het thema, dit verder uitgewerkt en 
schriftelijk rondgestuurd. Ik vond dat de vergadering daardoor een stuk soepeler verliep. 
Het was nu veel meer een gesprek tussen beide partijen.” 
 
Samen optrekken 
Het afgelopen jaar hebben we veel initiatief genomen en onze eigen rol vorm gegeven. 
Dat zie je bijvoorbeeld terug in de verbinding tussen de MR-en. Met het organiseren van 
de bijeenkomsten hebben we ze echt een platform geboden. Uiteraard zijn we er nog 
niet. Vanaf dit najaar krijgen we bijvoorbeeld ook instemmingsrecht op de begroting.  
Dus we kijken nu hoe we die rol kunnen invullen. Daarnaast blijven we nadenken over hoe 
we nog beter samen kunnen optrekken in de gesprekken met de Raad van Toezicht. Het is 
net ondernemen.” 

“Onze rol als verbinder is nu veel sterker”
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