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De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de HSN scholen heeft in 2017 acht keer 

vergaderd. De onderwerpen waren uiteenlopend. 

Natuurlijk komen de vaste stukken voorbij, zoals de begroting, de jaarrekening, notulen van het 

bestuur en beleidsplannen. De GMR wilde met name meer kennis en vaardigheid hebben om de 

financiële stukken te kunnen lezen en begrijpen. Als je begrijpt wat er staat, kun je pas echt een 

mening hebben over deze stukken. In februari 2017 hebben we een cursusavond onder leiding van 

Verus gehad. De hoofdgedachte was dat we als GMR niet de accountant na hoeven te rekenen, maar 

vooral kritisch kunnen kijken hoe financiën omgezet worden in beleid. Welke keuzes worden er 

gemaakt op basis van de cijfertjes.  

Tijdens de gesprekken op de GMR vergaderingen kwamen enkele cases naar voren, waarbij duidelijk 

werd dat de dagelijkse praktijk niet altijd zo makkelijk te vangen is in  beleidsplannen en notities. 

Helemaal als het om identiteit gaat. De GMR heeft het initiatief genomen om hierover met het 

bestuur van gedachten  te wisselen. Het directeuren overleg sloot zich hierbij aan. Zo ontstond er 

een avond over identiteit in de praktijk. Onder leiding van Miriam Brunt (de bestuursondersteuner) 

hebben de diverse geledingen met elkaar diverse cases verkend. 

In mei en juni zijn de statuten van de GMR vernieuwd. Ook hebben er diverse wisselingen van de 

wacht plaats gevonden. Riana Fikse, Jenny de Vente, Reindert Deij, Marlies Bosman en Rita 

Vreekamp namen afscheid van de GMR. Nelleke Hegeman verruilde de GMR voor het HSN bestuur. 

Daarvoor in de plaats zijn Roelfke van de Pol, Ellen Morren, Alieke de Jong, Ink Tadema, Marieke van 

de Ketterij, Mariska van der Meulen gekomen. 

Andere onderwerpen die dit jaar ter tafel zijn gekomen: BSO/ TSO en de contacten met Bzzzonder , 

ICT beleidsplan, bouwplannen in Nijkerkerveen, werkdruk en staken. De HSN heeft in het voorjaar 

2017 meegedaan met een visitatie traject. Ook de GMR is toen door de visitatiecommissie bevraagd. 

Het is dan leuk om in het eindrapport van deze commissie te lezen dat deze de GMR als onafhankelijk 

en positief kritisch typeert. En een goede sparring partner voor diverse geledingen binnen de HSN. 

Dat laatste verwoordt precies wat de GMR graag wil zijn. Ook in 2018 zullen we die positie weer in 

nemen. 


