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START VERBETERDE COMMUNICATIE GMR  

Viermaal per jaar informeren we je over de belangrijkste onderwerpen van de GMR. 
Dit doen we omdat jij als ouder of personeelslid onderdeel bent van onze achterban. 
Onze overwegingen, adviezen en beslissingen raken dus ook jou. Vandaar dat we 
het enorm belangrijk vinden dat je weet van ons bestaan en dat je je laat horen als 
je vragen of informatie hebt voor ons, de GMR. Zo creëren we gezamenlijk een 
breed draagvlak voor de te nemen beslissingen. 
 

Wat doet de GMR? 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn (afgekort GMR) 
vertegenwoordigt alle personeelsleden en ouders van de 22 Tabijnscholen en 
kindcentra. De veertien leden denken met het bestuur mee over zaken als de 
nieuwe organisatiestructuur (vorming van kindcentra), financiële zaken en kwaliteit 
van het onderwijs. De GMR vergadert vijf keer per jaar waarbij het College van 
Bestuur een deel van de vergadering aanschuift. Ook de leden van de Raad van 
Toezicht zijn twee keer per jaar tijdens een (deel van) GMR-vergadering aanwezig. 
Korte lijntjes maken dat we met z'n allen krachtig kunnen reageren. Jaarlijks wordt 
er een gezamenlijke avond rond een actueel thema georganiseerd voor GMR en 
(een afvaardiging van) de medezeggenschapsraden van de scholen/kindcentra. 
 
Samen helpen we het onderwijs vooruit 
Het is ons doel als GMR om de medezeggenschap binnen stichting Tabijn zo in te 
zetten dat het leidt tot kwaliteitsverhoging van de organisatie van het onderwijs en 
de opvang. Heldere en open communicatie is hierbij essentieel, evenals het 
zichtbaar en vindbaar zijn van de GMR voor personeelsleden en ouders. Vooral ook 
omdat niet iedere MR of school/kindcentrum rechtstreeks met een ouder en/of een 
personeelslid in de GMR vertegenwoordigd is.  

 

Met deze nieuwsbrief blijf jij als achterban op de hoogte van wat de GMR doet 
Met ingang van het huidige schooljaar heeft de GMR een communicatie werkgroep 
ingericht die zich bezighoudt met hoe de GMR communiceert met de 
achterban. Vanaf heden gaan we per kwartaal een GMR nieuwsbrief verstrekken 
met daarin informatie over de GMR, agendapunten, besluiten- en instemmingen en 
zowel formeel als informeel nieuws.  
 
Wij hopen van harte dat we je hiermee van de juiste informatie kunnen voorzien en 
dat je ons weet te vinden als je vragen of opmerkingen voor ons hebt. 
 
Namens de werkgroep communicatie, 
 
Annemarie van Rixel 
Voorzitter GMR Tabijn 

mailto:gmr@tabijn.nl
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EVEN VOORSTELLEN…  

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Annemarie van Rixel (leerkracht 

Binnenmeer, voorzitter, foto boven) en Amy Redeker (ouder Anne Frankschool, 

vicevoorzitter, foto onder). Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor 

i.s.m. het College van Bestuur.  

 

De overige personeelsleden zijn: 

 Christel du Crocq (Leerkracht Paulusburcht) 

 Marianne Beentjes (Leerkracht Otterkolken, lid financiële commissie) 

 Martina Tellegen (Leerkracht Molenhoek) 

 Joyce Mous (Leerkracht Paulusburcht)  

 Jeroen Besseling (Pedagogisch medewerker Kornak) 

 Nina Deen (Adjunct-directeur Paulusburcht)  

 

De overige ouderleden zijn:  

 Dirk Anbeek (Willem Alexander, lid financiële commissie) 

 Marlijn Bouwman (Anne Frank) 

 Susanne Beuman (Binnenmeer) 

 Esther Iskes (Bareel) 

 John Meijdam (Het Baken) 

 René van Roon (Leonardus)  

 

 

 

 

NAMENS DE FINANCIËLE COMMISSIE  

De financiële commissie heeft in november jl. met CvB en controller gesproken over de begroting en de cijfers over 

het derde kwartaal. De cijfers zien er uitermate goed uit, de financiële commissie heeft hierover een duidelijke uitleg 

gekregen van CvB en controller. De commissie heeft een aantal suggesties gedaan: Tabijn heeft een grote reserve. In 

2020 zou over besteed worden, maar door corona zijn plannen niet doorgegaan waardoor de reserve groter is 

geworden. De bedoeling is om de komende drie jaar weer over te besteden. Dit zou meer gelijkmatig verdeeld 

moeten worden. De wat kleinere scholen hebben wat minder reserves, waardoor er vaak minder mogelijkheden zijn 

voor zaken als een dag vervanging e.d. De financiële commissie heeft als tip gegeven te kijken of er mogelijkheden 

zijn om deze scholen wat tegemoet te komen.  

 

Al meerdere jaren geeft Tabijn de prognose dat het leerlingaantal gaat krimpen, maar dit gebeurt telkens nog niet. 

De tendens lijkt te zijn dat kinderen niet meer naar de dichtstbijzijnde school gaan, maar dat ouders een school 

zoeken die bij ze past.  

 

De financiën van de opvang zijn gesplitst van die van het onderwijs. Tabijn gaat de voorwaarden rondom de opvang 
(bijv. betaalde studiedagen) uniformeren.  
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TERUGBLIK AFGELOPEN VERGADERINGEN 

Inrichting medezeggenschap 

De GMR heeft bij het bestuur aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het advies over de herinrichting van de 

medezeggenschap na de oprichting van de Tabijn Opvang BV. De GMR en de bestuurder zullen samen optrekken om 

dit proces zorgvuldig te kunnen doorlopen. De werkgroep die zich buigt over de inrichting van de medezeggenschap 

heeft een eerste overleg gehad in aanwezigheid van een extern adviseur, Cynthia Roos van FocuzRight. Zij is 

gespecialiseerd in het begeleiden van stichtingen met de overgang van een GMR naar integrale medezeggenschap. 

Alle vragen die vooraf al geïnventariseerd waren, heeft zij tijdens het overleg beantwoord. Hieruit kwam de conclusie 

dat de werkgroep en CvB met de adviseur een gezamenlijk traject gaan lopen vanaf januari, zodat aan het einde van 

het jaar een weloverwogen besluit genomen kan worden.  

 

Tabijn opvang B.V.  

Na veel gesprekken met de vakbonden, waarin een afvaardiging van de GMR deelnam, is besloten om geen 

medewerkers met een combinatiefunctie over te hevelen naar de nieuwe BV. Doordat er geen medewerkers 

overgeheveld hoeven te worden naar de Opvang BV, kan de huidige tijdelijke opvang BV ‘uitzakken’ in de nieuwe BV. 

Dit scheelt administratieve handelingen. De GMR geeft hierop een positief advies. 

 

Functieboek 

De PGMR heeft instemming gegeven op wijzigingen in het functieboek van Tabijn. Naar aanleiding van de 

communicatie hierover zijn van een aantal directeuren en de adjuncten reacties gekomen met zowel individuele 

vragen als vragen over de gevolgde procedure. Er hebben individuele gesprekken plaats gevonden en ten aanzien van 

de gevolgde procedure hebben zowel Annemarie, voorzitter GMR, als het CvB de doorlopen procedure toegelicht. 

In de vaststelling van het functieboek was nog niet besloten op basis van welke criteria een IKC directeur wordt 

ingedeeld in de functie IKC D13. In de cao-indeling wordt een IKC-directeur even zwaar gewogen als een directeur 

van een school. Tabijn ziet dat het leidinggeven aan een IKC echter meer met zich meebrengt, bijvoorbeeld in 

benodigde kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid. Daarom is het besluit genomen om directeuren IKC in te 

delen in D13.  

 

Tijdens het instemmingsproces heeft de PGMR nadrukkelijk aangegeven dat het gegeven dat de inschaling van een 

adjunct in A11 gelijk is aan die van een leerkracht in L11 als oneerlijk wordt ervaren. Daarop is besloten dat adjunct-

directeuren A11 een maandelijkse toelage krijgen.  

 

Aanstellingsbeleid 

Er is een aantal wijzigingen aangebracht in het aanstellingsbeleid. De bestuurder heeft hierin een rol gekregen bij het 

voorselectiegesprek. Verder is de rol van de MR gewijzigd: omdat er een MR-lid deel neemt in de 

benoemingsadviescommissie, hoeft achteraf geen advies meer aan de MR gevraagd te worden.  

In het werkgroep overleg van 19 oktober kwamen nog enkele zaken naar voren die hebben geleid tot een kleine 

aanpassing van het op 29 september voorgelegde nieuwe ‘aanstellingsbeleid’ van Tabijn. De GMR geeft hierop een 

positieve instemming.  

 

Effecten lockdown en sluiting scholen 

Zowel de personeels- als de oudergeleding in de GMR is erg blij dat de scholen na de lockdown weer open zijn 

gegaan. Tijdens de lockdown heeft het bestuur veel goede voorbeelden gezien van het onderwijs op afstand. De 

ouderleden van de GMR beamen dit, over het geheel genomen zijn zij tevreden over het onderwijs dat geboden is. 
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De kennis en ervaring die in deze periode is opgedaan over het anders organiseren van onderwijs, wordt onderling 

door directeuren gedeeld. De kennis wordt meegenomen door de projectgroep Anders Organiseren, om te zien wat 

meegenomen kan worden in het huidige onderwijs.  

De leerkrachten in de GMR geven aan dat de afgelopen periode door de combinatie van het verzorgen van onderwijs 

op afstand, noodopvang en soms zorgen over de eigen gezondheid, veel van ze gevraagd heeft.  

 

Besturingsfilosofie 

De besturingsfilosofie van Tabijn is vernieuwd en terug te vinden op de website.  


