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Nieuwsbrief GMR januari t/m juli 2022 

Beste lezer,  

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. 

Save-the-date: ontmoetingsavond GMR/MR's: 

Op dinsdagavond 1 november 2022 zal de jaarlijkse ontmoetingsavond tussen 

de GMR en de MR's van Leerrijk! plaatsvinden in de aula van BS Baardwijk.  

De secretarissen van de MR's zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar nader 

geïnformeerd worden over de inhoud van deze avond, maar zet hem vast in je 

agenda! 

Regiegroepen: 

In elke regiegroep zitten directeuren en (een) medewerker(s) van het 

bestuurskantoor van Leerrijk! Elke regiegroep heeft een planningsdocument waarin 

de planning van de overlegmomenten en de actiepunten van de regiegroepen 

omschreven staan. De GMR wordt door (een lid van) de regiegroep geïnformeerd 

over de lopende onderwerpen en de relevante documenten worden met de GMR 

gedeeld. 

Personeel: We hebben via onze medewerker HR Willemien van de Wouw 

kennisgenomen van het werkverdelingsplan, het document over de normjaartaak, 

FUWA beleidsmedewerker, FUWA leraar L10 en FUWA leraar L11 en het 

bovenschools document taakbeleid. Alle scholen zullen gaan werken met het 

programma Cupella.  

Facilitair-ICT: Deze regiegroep is bezig met het schrijven van een ICT-beleidsplan. 

De regiegroep heeft een enquête uitgezet onder het personeel van Leerrijk! Om de 

kennis, vaardigheden en wensen op het gebied van ICT van het personeel in kaart 

te brengen en te kijken waar scholingsbehoefte is, maar ook wat scholen denken 

nodig te hebben aan hardware/software en ondersteuning. Aan de hand van de 

uitkomsten van deze enquête zal een plan worden gemaakt en zal actie worden 

http://www.leerrijk.nl/gmr
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ondernomen. Er is ook duidelijk dat er naast digitale vaardigheden (ook van 

leerlingen) aandacht moet zijn voor digitale veiligheid, burgerschap en 

mediawijsheid. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête zullen de 

wensen afgestemd worden op de financiële haalbaarheid. Verder is AVG een 

aandachtspunt. 

Onderwijskwaliteit De regiegroep heeft de opdracht gegeven aan de organisatie 

Leeruniek om een impactanalyse te maken van de leerrijkscholen na corona. Aan de 

hand van deze tussenrapportage worden data geduid en er kan een plan gemaakt 

worden voor "grip en groei" binnen de organisatie.  

Verder is het verslag van het voortgangsgesprek met de onderwijsinspectie gedeeld. 

In dit verslag staat de voortgang van het herstel en de afspraken die gemaakt zijn 

met het bestuur. Ook staan de vervolgstappen hierin beschreven.  

Financiële commissie: 

Het jaarverslag is in lijn met wat er eerder is aangegeven, Leerrijk! heeft een positief 

jaar 2022. De meergelden gaan in reserves en het bestedingsplan. Het jaarverslag is 

bekeken met de controller. De verhoging van het eigen vermogen komt vooral door 

de NPO-gelden en soms een lagere bezetting op een school (personeelstekort). Er is 

wel rekening gehouden met de onderwijskwaliteit. Er werd voorheen aangegeven 

dat er tekorten waren, daardoor is er geacteerd op een lagere bezetting 

NPO-gelden: 

De NPO-gelden kunnen op twee niveaus besteed worden: een deel wordt op 

schoolniveau besteed, een deel (ongeveer 10% van het totaal) op bovenschools 

niveau. De inzet van de NPO-middelen op schoolniveau is door de scholen inmiddels 

met de MR’s besproken. 

Het CvB is voornemens de bovenschoolse NPO-middelen in schooljaar 2022- 2023 

volledig te besteden aan leraarondersteuners met als doel: 

• Investering in potentiële toekomstige leerkrachten en vroegtijdige binding aan 

Leerrijk!  

• Impuls onderwijskwaliteit door ondersteuning aan leerkrachten  

• Werkdrukverlaging teams  

• Oplossing acuut vervangingsprobleem binnen de school -> inverdieneffect 

Zelfevaluatie GMR: 

De GMR gaat onder begeleiding van een externe deskundige op maandag 19 

september haar zelfevaluatie doen en vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar. 

Samenwerking GMR/RvT: 

In het kader van het versterken van de samenwerking tussen RVT, GMR en de 

bestuurder heeft er in februari een gezamenlijke studieavond plaats gevonden 
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waarin we elkaar beter hebben leren kennen en meer zicht hebben gekregen op de 

onderlinge relaties en ieders beweegredenen. Het was een constructieve en zinvolle 

avond.  

Nieuwe opzet Nieuwsbrief/Leerrijker!: 

De afgelopen jaren hebben we jullie op de hoogte gehouden van de bezigheden van 

de GMR via een halfjaarlijkse nieuwsbrief. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 

hebben we gekozen voor een nieuwe opzet en gaan we jullie informeren via de 

officiële nieuwsbrief van Leerrijk!, de Leerrijker! 

Afscheid lid PGMR: 

Met ingang van 1 september 2022 ga ik Stichting Leerrijk! verlaten. Ik ga dan 

starten als leerkracht bij Linus Driessen voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Ik vind 

daar in een nieuwe manier van werken mijn nieuwe uitdaging. Ik kan dan helaas 

geen lid meer blijven van de PGMR van Leerrijk! Ik heb het bijna 10 jaar met veel 

plezier gedaan en kan iedereen aanraden toe te treden tot de PGMR omdat je de 

stichting dan vanuit een andere invalshoek benadert en veel mensen leert kennen 

van andere scholen, zowel collega's als ouders. Het heeft mij als leerkracht zeker 

verrijkt en hopelijk heb ik ook wat kunnen bijdragen aan Leerrijk! 

Ik wens mijn opvolgers heel veel succes en plezier! 

Ineke van Riemsdijk 

Nieuwe leden PGMR: 

Wij zijn blij te kunnen melden dat er positieve reacties van personeelsleden zijn 

gekomen op de vacatures binnen de PGMR. Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen wij 

dan ook twee nieuwe leden verwelkomen. Dit maakt dat de GMR weer bijna ‘op volle 

sterkte’ is. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zichzelf voorstellen.  
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Instemming: 

De GMR heeft in de periode van januari-juli 2022 instemming verleend aan: 

● Bestuursformatieplan 

● Werkverdelingsplan 

● Taakbeleid (normjaartaak) 

● Inzet NPO-gelden bovenschools 

 

 

 

GMR Vergaderdata 2022-2023 

PGMR+DB  

 

Woensdagen 13.30-16.30 uur 

GMR 20.00 uur Voorzitter 

woensdag 14 september 2022 Maandag 26 september 2022 Erik 

woensdag 12 oktober 2022 Dinsdag 1 november 2022 Erik 

woensdag 16 november 2022 dinsdag 29 november 2022 Eric 

woensdag 14 december 2022 woensdag 11 januari 2023 Eric 

woensdag 25 januari 2023 maandag 6 februari 2023 Armand 

woensdag 1 maart 2023 dinsdag 7 maart 2023 Armand 

woensdag 15 maart 2023 maandag 3 april 2023 Tom 

woensdag 19 april 2023 Maandag 15 mei 2023 Tom 

woensdag 24 mei 2023 donderdag 15 juni 2023 Lorraine 

woensdag 28 juni 2023 dinsdag 4 juli 2023 Lorraine 
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