
Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2020-2021 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting KBA Nw West 

bestaat uit 14 leden. Zeven ouders en zeven leerkrachten, één van elke school binnen de 

stichting. We begonnen het schooljaar met twee vacatures. Ook aan het eind van het 

schooljaar zijn er twee vacatures. De GMR bestond in schooljaar 2020-2021 uit:  

 

- Martijn Arets (ouder Fiep Westendorp, voorzitter), 

- Sofie Coronel (leerkracht Fiep Westendorp) 

- Renée Pinkster (leerkracht ‘t Koggeschip, voorzitter) 

- Abdes Allach (ouder ‘t Koggeschip). 

- Corrie Augustijn  / Annette Overdijkink (leerkracht Elout) 

- Khadija Ioudiden (ouder Elout) 

- Erkan Cagman / niet vervangen  (ouder St. Henricus)  

- Sonja Theis (leerkracht St. Henricus), 

- Sarah Limmen (leerkracht Barbaraschool) 

- Marije van Dodeweerd (ouder Barbaraschool) 

- Kees van der Giesen / Nicky Dijkman (leerkracht De Ark)  

- Ralf de Jong / niet vervangen (ouder De Ark) 

- Armelle Bomer (leerkracht De Springplank) 

- Saskia van Loon (ouder De Springplank) 

 

De GMR vergadert zeven keer per jaar met de directeur-bestuurder en heeft tweemaal per 

jaar een overleg met de Raad van Toezicht (RvT). Door de coronacrisis zijn alle 

vergaderingen online geweest. Er zijn drie online-bijeenkomsten geweest met de Raad van 

Toezicht: de eerste in december 2020, met een kleine afvaardiging van de GMR, de tweede 

in april 2021 en een ingelaste in juni 2021. De laatste twee met de complete GMR. 

 

Naast de onderwerpen waarop de GMR, als geheel of alleen de personeels- of 

oudergeleding, advies- of instemmingsrecht heeft, werden ook andere onderwerpen 

besproken. De directeur-bestuurder beantwoordde vragen van GMR-leden en nam 

opmerkingen en aanvullingen mee in zijn besluitvorming. 

 

Onder meer de volgende onderwerpen zijn dit schooljaar in de GMR besproken: 

 

● Coronagerelateerde onderwerpen. De directeur-bestuurder heeft de GMR op de 

hoogte gehouden van online-onderwijs, lesuitval en de omgang met de 

veranderende maatregelen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Ook 

de beslissingen die binnen het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam hieromtrent zijn 

genomen, werden door de directeur-bestuurder gedeeld.   

● De jaarstukken, het bestuursformatieplan en de kwartaalreportages. Uit de financiële 

rapportage bleek dat de financiële situatie van de stichting sterk is verbeterd.    

● De ambitie om het hoge verzuimpercentage te verlagen.  

● De citoresultaten van de scholen binnen de stichting.  

● Teruglopende leerlingaantallen, de oorzaken en gevolgen daarvan. 

● Ontwikkelingen op de scholen, zoals personeelsverloop en terugloop van het 

leerlingenaantal op de Ark en de verhuizing van de Elout.  



● Het deels-uitgestelde inspectiebezoek en het inspectieoordeel over verschillende 

scholen binnen de stichting.  

● Toekomstbestendigheid van de Stichting. De GMR heeft tevergeefs gevraagd om 

betrokkenheid bij het proces van onderzoek en besluitvorming. Dit is uitgelopen op 

een conflict met de RvT. Herstel daarvan is moeizaam verlopen. 

 

Doordat de GMR-vergaderingen dit jaar online moesten plaatsvinden, is de kwaliteit van de 

vergaderingen aangetast. De GMR kijkt niet tevreden terug op een jaar waarin de stichting 

grote beslissingen had willen nemen en de mate waarin de GMR daarin is meegenomen.  

 

Net als vorig schooljaar, is ook dit geen gemakkelijk onderwijsjaar geweest. De stichting 

heeft enorm flexibel moeten zijn en zich extra zorgzaam moeten opstellen naar leerlingen, 

medewerkers en ouders.  

 

Kijkend naar de toekomst heeft de GMR drie punten van focus: financiële stabiliteit, 

onderwijskwaliteit en het personeelstekort.  

 


