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Inleiding 
 

Schooljaar 2017-2018 gaat de boeken in als een bijzonder schooljaar waarbij we met tevredenheid 

op terug kunnen kijken. Het jaar stond vooral in het teken van de harmonisatie tussen de stichtingen 

SOPORA en SKBA en de totstandkoming van ‘Strategie in Beweging’. Daarnaast stond de GMR 

Morgenwijzer ook voor de uitdaging haar eigen geleding te harmoniseren.  

Terugkijkend kan mijns inziens worden vastgesteld dat Morgenwijzer op koers ligt. Inzet van alle 

betrokkenen binnen stichting hebben hieraan bijgedragen. De oorsprong hiervan vindt zich in het 

uitgangspunt van ‘Strategie in Beweging’, dat uitgaat van: vertrouwen. 

Dit jaarverslag laat een overzicht zien van diverse bespreekpunten en activiteiten, die de GMR 

gepasseerd zijn en zo ook haar bijdrage heeft geleverd tot het punt waar we, als Morgenwijzer, nu 

staan.  Een ieder die zich hiervoor ingezet heeft, bedankt hiervoor.   

Tot slot wil de GMR het CvB bedanken voor de constructieve gesprekken die zij met hen heeft mogen 

voeren. In het bijzonder bedankt zij Hans de Roode, die aan het eind van het schooljaar afscheid 

heeft genomen van de organisatie, voor al zijn inspanningen om in beginsel SOPORA en later de fusie 

tussen SKBA en SOPORA, resulterend tot Morgenwijzer, zo goed mogelijk tot hun recht te laten 

komen. 

 

Jan Willem van der Kaaij 

Voorzitter GMR 
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Interne organisatie GMR 
 

In het eerste bestaansjaar van de stichting Morgenwijzer heeft de GMR een drukjaar gehad. 
Niet alleen waren er heel veel onderwerpen en stukken te bespreken vanuit de fusie en 
daaropvolgende harmonisatie die op veel gebieden ingezet is. Ook de eigen interne 
organisatie, bezetting en werkwijze van de GMR zelf heeft veel aandacht gekregen. Zowel 
die harmonisatie als, het verder professionaliseren van de eigen organisatie zullen ook 
komend schooljaar doorgezet worden 
 
We hebben nadrukkelijk gesproken over waar we als GMR voor willen staan en welke 
uitgangspunten en uitgangspositie we daarbij willen innemen. 
 
Uit de bijeenkomsten over ‘Strategie in Beweging’ werd ons duidelijk dat binnen 
Morgenwijzer de voorkeur wordt gegeven om binnen de organisatie uit te gaan van 
‘vertrouwen’. Deze lijn willen we binnen de GMR graag doortrekken.  We willen daarbij een 
proactieve houding aannemen, met grote betrokkenheid van de GMR leden. In de 
samenwerking met het College van Bestuur willen we samenwerkend functioneren met een 
positief kritische houding. 
 
Dat heeft o.a. geresulteerd in een werkwijze m.b.t. het geven van adviezen en 
instemmingen: 
Indien instemming of positief advies wordt verleend, dan kan dat gebeuren onder 
voorbehoud van aanpassingen. Indien het CvB de aanpassingen overneemt, dan betekent dat 
de GMR instemming c.q. positief advies verleend en komt het genoemde beleidsstuk op 
Sharepoint onder ‘vastgesteld beleid’ te staan. GMR-leden checken of de aanpassingen 
daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Indien CvB de voorgestelde aanpassingen niet wil 
overnemen, dan komt het betreffende beleidsstuk de volgende vergadering (in overleg met 
CvB) opnieuw op de agenda. 
 

We hebben een taakverdeling gemaakt: 
 

Taak/commissie Lid 1 Lid 2 

Voorzitter Jan Willem (P) William (P) 

Secretaris Jörgen (O) Leonieke (P) 

Documenten aanleveren voor website Fred (O) Jörgen (O) 

Kennis over inhoud statuten en reglementen 
GMR 

Mark (O)  

Kennis over instemmings- en adviesrechten 
GMR 

Jolanda (P) Leonieke (P) 

Organisatie administratie Cardia (P)  

Commissie Personeel Leonieke (O)  

Commissie Financiën Anoek (O)  

Commissie Onderwijs&innovatie William (P) Angelique (O) 
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Verder zijn we aan de slag gegaan met: 

• Het opstellen van een huishoudelijk reglement 

• Het inrichten van het GMR-gedeelte van de website van Morgenwijzer 

• Het opstellen van een activiteitenplan 

• Het opstellen van een jaarverslag 

• Het inventariseren van contactgegevens van de Medezeggenschapsraden van de 

scholen binnen Morgenwijzer 

• Het nadenken over de manier en frequentie van communiceren met onze achterban 

• De manier waarop we de vergaderingen voorbereiden en uitvoeren 

• Het leren werken met de Sharepoint omgeving van Morgenwijzer voor het delen en 

werken aan documenten. 

 

Bezetting GMR 
 

Aan het einde van het schooljaar hebben we drie vacatures, waarvan twee onder het personeel en 

één bij de ouders.   

De bezetting per aanvang nieuw schooljaar (2018-2019) is:  

Personeel Ouders 

Jan Willem van der Kaaij Marcel van Egmond 

Cardia Geers Marit Camphuijsen 

Carolina Tas Fred Habermehl 

William Bastiaan Anoek Sloot 

Amber van der Sluis Lisette van der Eijk 

vacature Angelique de Roos 

vacature Mark van Doorn 

vacature vacature 

  

Dit schooljaar zijn nieuw: Carolina Tas , Marcel van Egmond, Lisette van der Eijk en Marit 

Camphuijssen. 

We hebben afscheid genomen van: Marjolein Boneveld, Jörgen van Remoortere, Leonieke van 

Ommering en Jolanda Balvert. 
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Harmonisatie & Strategie in beweging 
 

Tijdens het fusie traject is intensief met en door de gehele organisatie gewerkt aan Strategie 
in beweging. Dit omvat de koers en richtinggevende uitspraken en het vervolg.  
Gedurende het gehele jaar hebben we de beleidsnotities en voorstellen in het kader van de 
harmonisatie steeds in het licht bezien van Strategie in beweging. Op de onderwerpen die 
hierna volgen is duidelijk te zien dat er op het vlak van harmonisatie het nodige is gebeurd. 
Wat wij sterk vinden is dat we gedurende het hele jaar hebben geconstateerd dat het 
College van Bestuur deze koers in het vizier heeft gehad bij het uitvoeren van haar taak. 
 
Een voorbeeld uit de notulen t.a.v. een harmonisatie onderwerp: 
 
 

Conciërge en administratieve krachten- nav harmonisatie  
Voor de combinatiefunctie conciërge en administratieve kracht gelden niet noodzakelijk 
dezelfde competenties. CvB geeft aan het soms wel handig kan zijn om deze te combineren. 
Het betreft licht administratief werk, veel gaat daarin al digitaal. Zeker op kleine scholen waar 
de conciërge handig met is administratief kan de combinatiefunctie zeer goed mogelijk zijn.  
Een conciërge kan ook op meerdere scholen werken; bijv. telefoons van verschillende 
locaties kunnen naar één punt doorgeschakeld worden. 
Bij de uitgangspunten worden de taken van de conciërge niet specifiek genoemd. Gedacht 
moet worden aan: kopieer werk leerkrachten, deur openen, telefoonaanname; kortom een 
breed assisterende functie op een school.  Bij de conciërge die voor meerde locaties werkt 
moet duidelijk wel zijn op welke dagen/dagdelen en conciërge waar is.  
 
Punt 5 (werving en selectie): Dat wordt qua planning na de zomer.  Reguliere functie en 
taakomschrijvingen moeten worden bekeken en aangepast. 
Conciërges van SWA worden indien mogelijk aanhouden. 
Bij de uitgangspunten staat bij Hobbitburcht 2: nu 0 fte conciërge.  

CvB: dit staat samen met Hobbitburcht 1 op 0,8 fte. Bij de vijf scholen in dit gebied moet 

goed bekeken worden hoe ondersteuning door (en verdeling van) conciërges ingericht moet 

worden. 
Bij de Zilveren Maan staat 0,7 en niet van toepassing. Dat komt doordat deze komen uit de 

stichting ‘Buitenweg’ . Daar betalen 3 scholen aan en dat geldt ook voor administratieve 

krachten. 
Bij de Zilveren Maan staat 0,7 en niet van toepassing. Dat komt doordat de school 

deelneemt aan de stichting ‘Buitenweg’ waar ook een en ander op dit vlak geregeld wordt. 

Daar betalen 3 scholen aan. De huidige situatie op de Zilveren Maan is 0,25 fte 

administratieve kracht. 
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Personeel 
 

Het samenvoegen van twee bedrijven/stichtingen met ieder een eigen historie en afwijkende 

personele afspraken en personeelsbeleid maakt dat er veel te doen is geweest op dit vlak. 

 

We hebben met het CvB gesproken over o.a. de volgende onderwerpen: 

 

• Opleidingsovereenkomsten met Pabo’s in de regio; 

• De procedure van werving en selectie voor zowel lesgevend personeel, niet lesgevend 

personeel en directie; 

• De procedure voor een LB-functie; 

• Beleid m.b.t. junior directeuren binnen Morgenwijzer 

• Mobiliteit van directeuren en junior directeuren 

• Klokkenluidersregeling 

• Procedure en werving van een nieuw lid van het College van Bestuur 

 
 

 

Financieel 
 

De GMR heeft er in dit schooljaar bewust voor gekozen om minder pro actief te zijn als het 

gaat om het volgen en controleren van de financiële huishouding van Morgenwijzer. Dat 

heeft enerzijds te maken met het nog niet bezitten van de nodige financiële achtergrond bij 

GMR leden. Anderzijds willen we werken vanuit vertrouwen en heeft de GMR er voldoende 

vertrouwen in dat de accountant, zeker gezien het feit dat het een fusiejaar betreft, hier een 

goede rol vervuld. 

We hebben dit schooljaar uiteraard wel kennisgenomen van de, door het CvB, aangeboden 

rapportages en financiële verslagen. 

Voor het komende schooljaar is het onze ambitie om hier inhoudelijk meer mee te kunnen 

doen.  
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ICT 
 

 

Dat ICT al jaren een toenemende rol speelt binnen het onderwijs is niets nieuws. Binnen 
Morgenwijzer constateren we dat eigenlijk alle scholen nog voor een deel in de 
experimenterende fase zitten. 
Vanuit de organisatie constateren we dat er veel behoefte is aan het leren van en met elkaar 
om niet iedereen het wiel laten uitvinden. 
Daarvoor is een ICT Beleid opgesteld wat hieraan bijdraagt. 
De stichting geeft daarbij ruimte aan verschillen tussen de scholen: iedere school dient na te 
denken over de rol en bijdrage van ICT-middelen om de gestelde onderwijsdoelen te 
bereiken.  
ICT wordt dus nadrukkelijk als middel gezien en niet als doel op zich. 
 
De verscherpte wetgeving rondom privacy (AVG) is meerdere keren besproken met het CvB. 
Er is een privacy reglement opgesteld en een gedragscode. Deze worden na de 
zomervakantie (juli-aug 2018) via directeuren en webinars met het personeel gedeeld, om 
deze extra onder de aandacht te brengen. 
 
Een bijzonder onderdeel van het privacy reglement gaat over het beleid omtrent camera 
gebruik. Deze verraste de GMR, aangezien er nog nergens camera’s hangen op de scholen 
binnen Morgenwijzer. Toch heeft de organisatie deze meegenomen vanuit de behoefte om 
breder te denken dan het huidige kader. 
 
Uit de notulen van een vergadering: 
 
Er is camera beleid opgenomen. Geen enkele locatie heeft momenteel camera’s hangen. De 
vraag is ook of dat ooit gaat gebeuren. Voor het geval er ooit sprake van zou kunnen zijn, is 
het toch een overweging om nu al daarover iets vast te leggen in het beleid.  
Beelden worden beperkte tijd bewaard. Vraag is of de organisatie binnen de gestelde tijd van 
een gemeld incident tijdig naar camera beelden gaat kijken. Er is nu een ervaring dat een 
incident na vier weken nog niet is opgepakt.  Zou daarom de bewaartermijn niet verlengd 
moeten worden? Deze parkeren we omdat dit stuk nu niet van toepassing is, mochten er wel 
camera’s komen dan bespreken we graag vooraf de wenselijkheid en consequentie ervan.  
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