
Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  2019-2020 

 

 

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 die gedurende het schooljaar 

vervuld werden. De GMR bestond in schooljaar 2019-2020 uit Martijn Arets (ouder Fiep 

Westendorp, voorzitter), Renée Pinkster (leerkracht ‘t Koggeschip, voorzitter), Corrie 

Augustijn (leerkracht Elout), Erkan Cagman (ouder De Henricus), Sofie Coronel (leerkracht 

Fiep Westendorp), Jetse Duursma (Barbaraschool), Nicolette van Essen (leerkracht De Ark), 

Madelein Haakman (Barbaraschool), Ralf de Jong (ouder De Ark), Khadija Ioudiden (ouder 

Elout), Sonja Theis (leerkracht De Henricus), Abdes Allach (ouder ‘t Koggeschip). 

 

De GMR vergadert doorgaans zeven keer per jaar met de directeur-bestuurder van Stichting 

KBA Nw West en heeft tweemaal per jaar een overleg met de Raad van Toezicht (RvT). 

Door de Coronacrisis is een aantal vergaderingen geannuleerd en is een en ander per email 

en telefoon besproken en behandeld. Naast de onderwerpen waar de GMR, als geheel of 

alleen de personeels- of oudergeleding, advies- of instemmingsrecht op heeft, worden in de 

overleggen met de bestuurder ook andere onderwerpen besproken. Waarbij opmerkingen, 

aanvullingen, e.d. door de bestuurder worden meegenomen. 

 

 

Onder meer de volgende onderwerpen zijn dit schooljaar in de GMR en met de bestuurder 

besproken: 

 

● Lerarentekort. Dit is een terugkerend onderwerp en natuurlijk niet iets waar de GMR 

of het Management Team van onze scholen een oplossing voor hebben. Maar we 

hebben wel gedurende het hele schooljaar elkaar op de hoogte gehouden van de 

stand van zaken, de perceptie onder het personeel en ook onder ouders. Het Breed 

Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), waarin de schoolbesturen van Amsterdam 

verenigd zijn, heeft een noodplan opgesteld waarin beschreven wordt wat men denkt 

nodig te hebben van de Gemeente, het Rijk en wat men zelf kan doen. De GMR 

heeft de gelegenheid gekregen om hier input op te leveren. 

● Gedragscode personeelsleden St. KBA Nw West. De HR-afdeling van St KBA Nw 

West heeft hard gewerkt om een gedragscode voor het personeel op te stellen. De 

GMR heeft hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren en heeft uiteindelijk 

positief advies gegeven. 

● Huishoudelijk Reglement. Onder aanvoering van Sofie Coronel heeft de GMR een 

huishoudelijk reglement opgesteld. Nadat alle leden de gelegenheid hebben gehad 

om input te leveren, is het ondertekend door zowel de voorzitter van de GMR 

(Martijn) en onze directeur-bestuurder Jeroen Knigge. 

● Financiële rapportage. De GMR heeft geconstateerd dat de financiële situatie van 

de stichting een stuk beter is dan een paar jaar geleden. Er wordt strakker gestuurd 

en dat werpt zijn vruchten af. De GMR complimenteert het bestuur en staf hiervoor. 

● Bestemming van stakingsgelden. Omdat er tijdens sommige stakingsdagen loon is 

ingehouden, is er ‘geld over’ bij de stichting. De GMR is gevraagd mee te denken 

over een bestemming voor dit potje. Na veel overleg en discussie, want zoveel 



mensen, zoveel meningen, hebben wij een advies uitgebracht aan de directie. Het is 

echter uiteindelijk aan die directie om de beslissing te nemen. 

● Strategisch Meerjarenplan 2019-2022. Op het moment van schrijven van dit 

jaarverslag ligt het Strategisch Meerjarenplan bij de leden van de GMR om input te 

leveren. 

● Beleid zijinstromers. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag ligt het Beleid 

Zijinstromers bij de leden van de GMR om input te leveren. 

● Gesprek met Raad van Toezicht. In november heeft de GMR een vruchtbaar 

gesprek gehad met de voltallige Raad van Toezicht. Er is van gedachten gewisseld 

over onderwerpen als het lerarentekort, de kwaliteit van onderwijs, de correlatie 

tussen die twee, de identiteit en het profiel van onze scholen. Of er dit schooljaar nog 

een tweede overleg met de RvT zal komen is op het moment van schrijven van dit 

document nog onzeker vanwege de Coronacrisis. 

 

 

 

De GMR kijkt terug op een jaar waarin we zinvolle dialogen hebben mogen voeren met de 

directeur-bestuurder en onze meningen, inzichten en inbreng gewaardeerd werd. Wij zijn 

van mening dat met Jeroen Knigge als directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht, KBA 

Nw West een leiding heeft die het beste voor heeft met de scholen, het personeel en vooral 

het onderwijs. Door de al eerder genoemde Coronacrisis verliep opeens alles anders op 

onze scholen, zo ook de medezeggenschap. Ondanks de beperkingen hebben we er toch 

nog vorm aan weten te geven en input kunnen geven daar waar nodig en gevraagd. En wij 

kijken ernaar uit om in het volgende jaar de constructieve lijn met open en opbouwende 

dialogen voort te zetten, het liefst weer met samenkomsten. 


