
 

Nieuwsbrief GMR Leerrijk! Januari 2019 

 

 

 

Januari 2019 

Nieuwsbrief GMR augustus 2018 t/m januari 

2019 

Het schooljaar is alweer op de helft. De nieuwsbrief van de eerste helft ligt voor u. In deze 

nieuwsbrief kunt u in vogelvlucht lezen wat er het afgelopen halfjaar bij de GMR is 

gepasseerd. Voor uitgebreidere info kunt u terecht op de website van Leerrijk!: 

www.leerrijk.nl/gmr. 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. 

Nieuw lid oudergeleding 

Ik ben Eric Michgelsen, vader van Florian en Philou. Florian is leerling op basisschool ‘De 

Kinderboom’ en Philou zal dit over een aantal jaar ook worden. Graag stel ik mij aan u voor als 

nieuw lid van de GMR van Leerrijk! 

Het onderwijs van onze kinderen is belangrijk. Als ouder, maar ook in mijn werkomgeving heb 

ik daar direct en indirect mee te maken. Ik werk als adviseur financiën bij de Gemeente Loon 

op Zand voor de afdelingen Jeugdzorg en Fysieke sector (o.a. gemeentelijk vastgoed). In mijn 

werkzaamheden heb ik naast financiële kennis, de laatst jaren specifieke kennis mogen 

opdoen in en rondom de onderwijs regelgeving en daarbij komende verplichte ontwikkelingen 

die door het rijk zijn verschoven naar onder meer het primaire onderwijs, dat afgelopen jaren 

een verzwaring heeft gekregen in de werkzaamheden. 

Naast mijn werk en gezinsleven heb ik mij de afgelopen jaar o.a. ook ingezet voor de 

ouderraad van KDV Buitenlust, ben ik jeugdtrainer bij hockeyclub DES en heb ik mij politiek 

ingezet in organisatie van de jeugd denktank voor de gemeente Loon op Zand. 

Waarom medezeggenschap: 

Sinds mijn studententijd (15 jaar geleden) heb ik mij actief ingezet in 

medezeggenschapsverbanden. Om gezamenlijk met bestuur doelstellingen voor de organisatie 

te bereiken heb je elkaar immers nodig. Met een open, kritische houding, luisterend oor en 

een goede dialoog ben ik van mening dat organisaties verder verbeteren, hierbij is een 
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gezonde spanning gewenst wat ten goede komt voor onze kinderen en het gewenste 

onderwijs. 

De kennis en ervaringen die ik heb opgedaan in de financiën van het onderwijs, de huidige en 

komende ontwikkelingen in het onderwijs, neem ik graag mee en deel dit in de rol van MR lid 

binnen de GMR. 

Ik zet mij dan ook graag in voor de GMR, en kom ook met u in de lokale MR’s graag in 

contact. Dit ter verbetering van het onderwijs en de basisscholen waar onze kinderen op 

zitten. 

Vacature personeelsgeleding 

De GMR is dringend op zoek naar een bevlogen, proactieve collega om zitting te nemen 

namens het personeel van Leerrijk! Heb je belangstelling? Kom gerust een keer kijken op een 

van onze vergaderingen of werkmiddagen. Mail naar gmr@leerrijk.nl. 

Vervangingsproblematiek 

De GMR heeft de MR’s een brief gestuurd om mee te sparren over de 

vervangingsproblematiek. Enkele MR’s hebben al een reactie gestuurd, dank daarvoor. Ons 

bereiken berichten dat het bij verschillende MR’s nog op de agenda staat. Wij wachten deze 

reacties nog af. Daarna bundelen wij de reacties en volgt een terugkoppeling. Gezien de 

omvang van de problematiek, blijft dit voorlopig op de agenda staan. 

 

Eigenrisicodragersschap ZW/WGA 

In de vergadering van 23 oktober 2018 is gesproken over eigenrisicodragersschap (ERD)  

ZW/WGA.  Als eigenrisicodrager draagt een bestuur het risico voor de arbeidsongeschiktheid 

van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie 

komen voor eigen rekening. De GMR stemt hiermee in. Er is ook gesproken over het 

eigenriscodragersschap (ERD) van het vervangingsfonds. Hiervoor is het risico te groot en hier 

wordt vanaf gezien. 

 

Instemming: 

 
De GMR heeft in de periode van januari t/m juli 2018 instemming verleend aan: 

● Gezond Werken Langstraat (GWL). Informatie hierover in de Leerrijker! van januari 
2019. Samen met de GMR wordt dit na een half jaar geëvalueerd. 

● Met ingang van l januari 2019 eigenrisicodrager te worden voor zowel de WGA als de 
Ziektewet en de uitkering uit te besteden aan adviseur Synck Company. De GMR heeft 
besloten een positief advies te geven. Wel wijst de GMR er nadrukkeliik op als CvB te 
bewaken dat de nieuwe werkwijzen geen negatief effect hebben op omgang met 
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personeelsleden die met deze regelingen te maken krijgen. Kortom dat de uitvoering 
passend blijft bij de bedoeling van Leerrijk! 

● AVG-regeling. Dit is wettelijk vastgelegd dus hierover was niet veel discussie mogelijk. 
 
 

 

 

Vergaderrooster 2019 

GMR Vergaderdata 2019 

GMR 20.00 uur PGMR+DB woensdag 13.30-16.30 uur Voorzitter 

Woensdag 30 januari Woensdag 16 januari Sander 

Maandag 25 februari Woensdag 6 februari George 

Maandag 1 april Woensdag 20 maart Armand 

Woensdag 8 mei Woensdag 17 april Armand 

Dinsdag 4 juni Woensdag 22 mei ? 

Maandag 1 juli Woensdag 19 juni Stephan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


