
               
 

 

 

 

   JAARVERSLAG GMR 2019 

 
 

1.Inleiding 

De GMR presenteert hier het jaarverslag over het jaar 2019. In dit verslag geven wij aan waar wij 

ons als GMR het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 

 
Ook binnen de organisatie van Rijnen Gouwe hebben er wijzigingen plaatsgevonden. In 2019 

hebben wij een nieuwe algemeen bestuurder Younes el Atrache mogen verwelkomen en is 

het algemeen bestuur weer compleet. 
 

2.Samenstelling GMR. 

De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de 2 scholen. Gestreefd wordt naar een evenredige 

verdeling van de vertegenwoordiging van de leerkrachten en de ouders. 

De samenstelling van de GMR ziet er per jaareinde als volgt uit: 
 

Said Belhassan Al Qalam 

Aziza Azaaj Al Qalam 

Oifae Bouchama Al Qalam 

Fatima Boubkari An Noer 
Milfed Ameziane An Noer 

Abderahman al Masoudi An Noer 

 

Said Belhassan is voorzitter gebleven. De GMR heeft een andere secretaris, Aziza Azaaj. 

Bijeenkomsten 

Het afgelopen jaar is de GMR viern keer in vergadering bijeen geweest met de bestuurder: 
 

Een greep uit de behandelde onderwerpen 

1. Algemeen bestuur 

De GMR is zeer tevreden over de omgang met de bestuurder. Alle stukken worden compleet en 

ruim op tijd aangeleverd. De communicatie is positief en onze mening doet ertoe. Opvallend is 

dat nooit de bevoegdheidsvraag wordt gesteld, maar er altijd in wordt gegaan op hetgeen door 

de GMR naar voren wordt gebracht. Er wordt zelfs actief om advies gevraagd door de 

bestuurder.  

 



2. Samenwerking  

Een afvaardiging van de GMR heeft deelgenomen aan de verkenning van eventuele 
samenwerking met Aboe Daoud in Utrecht. Ook hier is ons advies om niet tot samenwerking over 
te gaan ivm risico’s voor de huidige scholen meegenomen. 

3. Financiën 

De meerjarenbegroting, de wijze waarop deze tot stand is gekomen en hoe hij wordt 

gepresenteerd wordt als positief ervaren. Dit geldt ook voor de cijfers. De rapportage is prima. 

De onderwijskundige resultaten zijn in orde. Dit geldt ook voor de financiele resultaten, maar 

we moeten de opgebouwde reserves de komende jaren afbouwen. In overleg met de bestuurder 

is afgesproken dat de GMR actief zal participeren in het maken van de plannen hiervoor. 

Wat ook duidelijk in de cijfers terug te zien is, is dat de inhuur van externe personeelsleden 

fors is vanwege het lerarentekort. 

4. Stakingsgelden 

De GMR heeft inzicht gevraagd in de stakingsgelden die vrijkomen als gevolg van de 

lerarenstakingen die hebben plaatsgevonden. Deze zijn er echter niet aangezien er is 

doorbetaald. 

5. Strategisch Beleidsplan 

Enkele leden van de GMR hebben meegedacht over het Strategische Beleidsplan in een “benen op 

tafel” sessie.  

 

(Beleids)documenten 

De GMR heeft ingestemd met de volgende (beleids)documenten : 

• Jaarrekening en bestuursverslag 2018 
• Benoeming algemene bestuurder 

• Professionaliseringsbeleid 

• Bestuursformatieplan 

• Werkverdelingsplan 

• Beleid gesprekkencyclus 

• Beleid lief en leed 

Onderstaande informatie is ontvangen : 

• Financieel overzicht t/m september 2019 

• Begroting 2020 

Begroting 2020 

In november heeft de GMR de begroting ontvangen. Na een uitgebreide toelichting door de 

bestuurder en het algemeen bestuur is hiermee ingestemd.  
 

Gouda, 26 mei 2020 


