
Jaarverslag 2019 GMR  HSN   

Het jaar 2019 is voorbij.  Tijd om te kijken wat de GMR het afgelopen jaar heeft gedaan.   

De GMR is in 2019 6 keer bij elkaar geweest. Er is dit jaar één keer contact geweest met het bestuur.  
Werden de stukken eerder nog via de mail gestuurd, sinds 2019 worden de stukken opgeslagen in 
SharePoint. Alle GMR leden hebben toegang.   

Voor de HSN was het een bijzonder jaar, want zij bestond in 2019 jaar 100 jaar. De 
jubileumcommissie heeft een uitgebreid programma opgesteld, welke ook door de GMR besproken.  

Zoals elk jaar zijn de volgende onderwerpen besproken: de financiële begrotingen het financieel 
jaarverslag, bestuur formatieplan en het strategisch beleidsplan. Dit zijn vaste onderdelen in de 
agenda.  

Daarnaast stonden er wisselende onderwerpen op de agenda. Zo is opnieuw de privacywetgeving 
besproken en gekeken hoe dat binnen de HSN is geregeld. Er wordt veel aandacht aan gegeven en de 
leerkrachten worden scherp gehouden. 

Ook de werkdruk op de scholen is regelmatig ter sprake geweest. Er is gekeken hoe de extra gelden 
ingezet zijn, maar ook het leraren te kort kwam ter sprake. De GMR is zich er van bewust dat dit ook 
binnen onze vereniging speelt.   

Hiernaast is ook gekeken hoe de duurzaamheid binnen de scholen plaatsvindt. Dit is per school 
verschillend, maar overal is er aandacht voor. Ook komt de TSO van alle scholen regelmatig terug op 
de agenda. Elke school regelt dat op zijn eigen wijze. Tevens is de functie van schoolcoach besproken. 
Fijn dat collega’s begeleidt kunnen worden als dat nodig is.  De GMR werd ook regelmatig op de 
hoogte gehouden van de bouw van het voorzieningencentrum in Nijkerkerveen. Dit gebouw is in 
december 2019 opgeleverd en begin 2020 in gebruik genomen. Tenslotte is ook het sponsorbeleid 
van de HSN is besproken. De MR ’s van de scholen kijken met de schooldirecteuren mee. 

Veel nieuwe leden van de MR ’s van de scholen hebben een cursus gevolgd zodat zij beter weten 
waar zij op moeten letten en wat hun rechten en plichten zijn. Deze cursus is vanuit de GMR  
georganiseerd.   

Een afvaardiging van de GMR heeft plaatsgenomen in de Benoemings Advies Commissie (BAC) voor 
het benoemen van de nieuw algemeen directeur, welke per 1 augustus 2019 in dienst is getreden.  

Ook dit jaar heeft de GMR veel onderwerpen behandeld. De GMR kijkt terug op een goed 
vergaderjaar. 


