Verslag GMR bijeenkomst donderdag 28 oktober 2021
Op 28 oktober jl. vond de aftrap van het nieuwe GMR seizoen plaats. Na het vele online
vergaderen hebben wij elkaar eindelijk weer eens in levende lijve mogen ontmoeten. Bij de
vergadering waren ook meteen de twee nieuwe leden, Willy Rijpma (Kindcentrum de
Spelevaert) en Steef Stevenhage (ouder basisschool de Elzenhoek) aangeschoven.
Het hoofdthema van de vergadering was de kaderbrief voor de meerjarenbegroting,
waarover wij het bestuur van advies mogen voorzien. Deze notitie bevat de hoofdlijnen op
basis waarvan de begroting later dit jaar opgesteld gaat worden. Het was goed om te zien
dat het bestuur hard werkt aan een gezonde financiële positie voor alle scholen, zonder dat
dit ten koste mag gaan van de hoge kwaliteit onderwijs die zij voor ogen hebben. Een
duidelijk voorbeeld van goed rentmeesterschap in de praktijk. We kijken als GMR uit naar
volgend jaar wanneer het Strategisch Perspectief, waar nu nog hard aan wordt gewerkt, de
vertaling vindt in deze meerjarenbegroting.
Tijdens de vergadering hebben wij ook stil gestaan bij diverse P&O onderwerpen, waar de
GMR om instemming is gevraagd. Hier stond voornamelijk de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en de door het ministerie aangeboden ‘arbeidsmarkt toelage’ centraal.
Als laatste, maar zeker belangrijk, zijn wij door het bestuur geïnformeerd over de Lokale
Educatieve Agenda (LEA). Deze is opgesteld door alle bij het onderwijs betrokken partners
in Zoetermeer. Dit zijn de besturen voor PO, VO, SO en VSO, het MBO en HBO in de stad, de
gemeente en organisaties voor kinderopvang, Bibliotheek Zoetermeer en CKC. Dit document
vormt een belangrijke bron voor het Strategisch Perspectief van Unicoz.
Al met al kijken wij terug op een constructief overleg, wat hopelijk een voorbode is voor de
mooie gesprekken die wij komend jaar gezamenlijk met het bestuur mogen gaan voeren.
Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,
Arjen van der Zee
Voorzitter
PS Op dit moment zijn er nog vacatures binnen zowel de ouder-, als de personeelsgeleding.
Wil jij graag deelnemen in het dialoog met het bestuur, neem dan contact op
met gmr@unicoz.nl

