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Samenstelling 

De GMR van ABSA bestond het afgelopen schooljaar uit 10 vertegenwoordigers van de 

deelnemende scholen . We hebben afscheid genomen van Ben Willers als ouder van de 

Zuiderzee. Zijn opvolger is Marc Eecen. Daarnaast heeft Anno Pander het voorzitterschap 

overgenomen en werden de verslagen gemaakt door Fenneke Brouwer. 

 

Reno Jagatheesen Elzenhagen; ouder 

Anno Pander Elzenhagen; leerkracht(voorzitter) 

Jacqueline Hospers Gein; ouder 

Anne Volgenant Gein; leerkracht 

Fenneke Brouwer Piet Hein; leerkracht(verslag) 

Rob Vugs Piet Hein; ouder 

Rani v/d Vleuten Podium; ouder 

Zoricka Ronde Podium; leerkracht 

Colette Dick Zuiderzee; leerkracht 

Marc Eecen Zuiderzee; ouder 

 

Vergaderingen 

• Er zijn dit schooljaar 8 vergaderingen geweest. Bij de vergaderingen was de algemeen 

directeur van ABSA, de heer Geul een deel van de vergaderingen aanwezig om 

desgewenst toelichting te geven . 

• De gezamenlijke bijeenkomst op 18 mei 2011 van de medezeggenschapsraden en de 

GMR had vooral een informatief karakter, waarbij de speerpunten van de 

afzonderlijke MR, de aandachtspunten van de GMR en een overzicht van de  stand 

van zaken van ABSA aan de orde kwamen. 

• Kennismakingsbijeenkomst Bestuur –GMR.  Op verzoek van de GMR vond er op 

17 mei 2011 een ontmoeting met het bestuur plaats. ER werden een aantal afspraken 

gemaakt over de communicatie tussen Bestuur en GMR. 

• Personeelsbeleid. Er is extra aandacht besteed aan dit onderwerp tijdens een van de 

vergaderingen. Anne Volgenant en Zoricka Ronde lichten een aantal onderdelen van 

het personeelsbeleid toe. Hieronder: Parttimebeleid; Functiemix; Sociale veiligheid; 

Integraal personeelsbeleid; Werving en selectie en Mobiliteitsbeleid 

Commissies 

Vanuit de GMR hebben twee leden van de personeelsgeleding deelgenomen aan de 

Benoemings Advies Commissie voor de nieuw aan te stellen LB- functies. (Colette Dick en 

Anno Pander) 

 

Speerpunten 

- Formatie Bestuur; hierin heeft de GMR ongevraagd advies gegeven aan  het bestuur. 

- Er zijn verschillende Managementrapportages toegelicht door Rob Geul. 

- IPB – De beoordelingscyclus 

- Advies Deeltijdwerk. De GMR heeft hierin gevraagd advies gegeven, na raadpleging van 

de afzonderlijke Medezeggenschapsraden van de ABSA scholen 

- Advies wijzigingen Bestuursstatuut 

- Het Bestuursverslag en financieel verslag van de ABSA zijn naar de GMR gestuurd.  


