Jaarverslag 2019 GMR Het Rhedens
Vergaderingen
Schooljaar 2018–2019
1. Donderdag 28 februari 2019, Het Rhedens de Tender, 19.30–20.53 uur
2. Woensdag 17 april 2019, Het Rhedens Dieren, 19.30–21.30 uur
3. Dinsdag 11 juni 2019, Het Rhedens Dieren, 18.05–19.09 uur
Schooljaar 2019–2020
4. Woensdag 25 september 2019, Het Rhedens de Tender, 19.33–20.49 uur
5. Dinsdag 19 november 2019, Het Rhedens Dieren, 19.33–20.33 uur

De raad en de leden
Bezetting GMR
Per 1 januari 2019 heeft de GMR van Het Rhedens 21 leden. Er zijn twee vacatures: voor
een ouder uit Dieren en een leerling van de Tender. In vergadering 2, op 17 april, worden veel wijzigingen voor het volgende schooljaar gemeld. Er zijn dan vijf vacatures.
- De zittingstermijn van Susan Verhoef loopt af. Ze stelt zich herkiesbaar en wordt met
algemene stemmen herkozen tot 2023. Johan Vijfvinkel (ouder de Tender), Bart de Vries
(ouder Rozendaal) en Steyn van der Werff (leerling Dieren) treden af aan het einde van
het schooljaar. Willem Huetink treedt af en verlaat de GMR, zodat een vacature voor een
voorzitter ontstaat.
- Om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken voor leerlingen, zal aan leerlingleden
extra begeleiding geboden worden.
- De eerste vergadering van het schooljaar 2019-2020 wordt geopend door de secretaris/vicevoorzitter, Manon Molkenboer. Als eerste actie wordt met algemene stemmen
Daan Visser gekozen als voorzitter, die de leiding van de vergadering overneemt. Nieuw
aanwezig zijn Nathalie Gotink (ouder Rozendaal) en Kirsten Oost (toeschouwer, kandidaat voor lid als ouder Dieren).
- In de laatste vergadering van het jaar neemt Kirsten Oost plaats in de GMR. Ook Annemarie Tiethof sluit aan als ouder van de Tender. De vacature voor een leerling van de
Tender blijft openstaan.
- Na de laatste vergadering van 2019 vertrekt Joost Nijsten uit de GMR. Zijn plek wordt
overgenomen door Frank Volmerink.
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Commissies: de financiële commissie
Om lastige of lange financiële stukken efficiënter in de GMR te kunnen bespreken, is er
de financiële commissie. Die neemt documenten van tevoren door en stelt zo nodig vragen aan de opstellers ervan of wordt door hen voorgelicht. In GMR-vergaderingen doen
de leden van de financiële commissie hiervan verslag en geven hun advies om wel of
niet met stukken akkoord te gaan. De financiële commissie bestaat begin 2019 uit Egbert Timmer, Susan Verhoef, Jairano Vinck en Daan Visser. Jairano verlaat de commissie
na de zomervakantie, Kirsten Oost treedt toe in vergadering 5, op 19 november.
Afvaardiging samenwerkingsverband
In het samenwerkingsverband Zutphen e.o., de organisatie die passend onderwijs coördineert, ontstaan begin 2019 twee vacatures voor mensen die Het Rhedens vertegenwoordigen in de ondersteuningsplanraad. De school wil een ouder en een docent afvaardigen. Na de zomervakantie is Liane Assenberg, docent van de Tender, tot de raad
toegetreden. Er staat nog een vacature voor een ouder open, bij voorkeur een ouder uit
Dieren.
Deskundigheidsbevordering
Een goed functionerende MR is alleen mogelijk als de leden de juiste kennis en vaardigheden hebben. Daarom stimuleert Het Rhedens al zijn MR-leden om cursussen of trainingen te volgen. Nieuw beschikbaar cursusaanbod wordt doorgegeven door de secretaris (Manon Molkenboer). MR-leden kunnen via haar tevens het tijdschrift InfoMR lezen.
Vergaderingen GMR en algemeen bestuur
Tweemaal per schooljaar voeren het algemeen bestuur en de GMR van Het Rhedens een
overleg. In de vergadering van 28 februari blikt de GMR terug op een geslaagd overleg
op 4 december, en bereidt het volgende overleg alweer voor. Op 17 april komt het bestuur langs in de GMR-vergadering. Er wordt gesproken over leerlingbegeleiding in samenhang met passend onderwijs. Twee docenten en een ouder van de Tender vertellen
over de invulling van praktijkonderwijs op Het Rhedens, de ontwikkelingen ten aanzien
van leerlingen en onderwijs, en de rol van passend onderwijs en leerlingbegeleiding
daarin. In de volgende vergadering blikt de GMR met tevredenheid terug op dit overleg
en stelt ‘verzuim’ voor als thema voor de eerste bijeenkomst van het schooljaar 20192020. Deze vindt pas plaats in 2020.
Evaluatie medezeggenschapsstructuur
In 2018 en een deel van 2019 heeft de GMR onderzocht of het mogelijk en wenselijk is
om de medezeggenschap op Het Rhedens anders vorm te geven. De conclusie aan het
eind van 2018 was: een grondige hervorming is niet nodig. Wel moeten de raden van
personeel, leerlingen en ouders beter functioneren en moet er beter en nauwer met die
raden worden samengewerkt.
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- In 2019 bracht de Commissie Medezeggenschapsstructuur opnieuw verslag uit aan de
GMR. Vervolgens is het document Actualisering medezeggenschap opgeleverd en geaccordeerd. Na de zomervakantie ontving de GMR van voormalig voorzitter Willem Huetink
het advies om in een commissie te bekijken hoe de samenwerking tussen GMR en personeels-, leerlingen- en ouderraden verder kan worden verbeterd. Ondertussen is die
samenwerking al merkbaar beter geworden. Dat blijkt uit een evaluatieronde in de laatste vergadering van 2019.

Vaste of terugkerende onderwerpen
Facilitaire zaken
In vervolg op de ontwikkelingen in 2018 op het gebied van hard- en software in het onderwijs op Het Rhedens neemt de GMR in de tweede vergadering van 2019 kennis van
de uitgewerkte plannen om devices te verstrekken aan de leerlingen. Vanuit het bestuursbureau geeft Maarten Hanekamp een uitgebreide toelichting over de Chromebooks en de ondersteunende infrastructuur. Er wordt een huurkoopregeling uitgewerkt.
Financiële stukken
Namens de Financiële commissie van de GMR brengt Egbert Timmer in de vergadering
van 11 juni verslag uit van het gesprek dat de commissie had met financieel directeur
Maarten Hanekamp over het document Jaarverslaggeving 2018. De commissie mist in het
verslag enige duiding en vindt dat te veel passages nog vragen oproepen. Ook het verlies dat groter uitvalt dan begroot was, valt de commissie op. De commissie overweegt
terug te komen op haar eerdere besluit dat de GMR niet de kwartaalrapportages wil inzien.
- De conceptbegroting voor 2020 was geagendeerd om in de vergadering van 19 november te worden besproken, maar dit is uitgesteld tot de vergadering van 16 januari 2020.
Onderwijs / onderwijsontwikkeling
In 2019 is Het Rhedens Dieren bezig met de ontwikkeling en invoering van onderwijs in
dakpanklassen in de onderbouw. In vergadering 2 neemt de GMR kennis van het document waarin de aanpassingen aan de lessentabel voor het dakpanonderwijs worden
voorgesteld en ingepland. De tijdspaden zijn kort: terwijl in april de meningen worden
gepeild, moet er niet veel later besluitvorming plaatsvinden om op tijd aanpassingen in
de formatie te kunnen doen. Locatiedirecteur van locatie Dieren Marion Krabbenborg
krijgt uiteindelijk complimenten voor de gecoördineerde en vlotte aanpak van het proces. Daartegenover is de GMR in de loop van dit proces steeds kritisch geweest, omdat
de snelle besluitvorming de kans op onzorgvuldigheid reëel leek.
- In de vergadering van 19 november bespreekt de GMR de eerste stap in een nieuw
proces van onderwijsontwikkeling, een document met een voorstel voor aanpassingen
aan het onderwijs in de bovenbouw.
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Bevordering en examenreglement
Na de zomervakantie stemt de GMR in met de actuele versies van de bevorderingsrichtlijnen en examenreglementen. Deze zijn nu per locatie in aparte documenten gezet. Zo
is elk document leesbaarder en voldoen alle reglementen aan de wettelijke kaders.
- Leerlingen van Het Rhedens kunnen voortaan niet meer meedoen aan de zomerschool
in de regio Arnhem. In Dieren en Rozendaal is het onderwijs in ontwikkeling, in de richting van meer maatwerk en gespreid examineren. Beter anticiperen en bijstellen gedurende het hele jaar past daarin veel beter dan een zomerschool waarin een leerling aan
het eind van het jaar tegenvallende resultaten ophaalt.
Formatie
Het plan voor de formatie van Het Rhedens in het komende schooljaar komt aan de
orde in de GMR-vergadering van 17 april 2019. Financieel directeur Maarten Hanekamp
licht het document toe. In Rozendaal krimpen de leerlingenaantallen en daarmee ook de
formatie het sterkst. Het nieuwe onderwijssysteem biedt kansen om zowel formatie als
ook gebouwen flexibeler in te zetten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om voor bepaalde
functies vacatures niet permanent te vullen maar te werken met een flexibele schil.
Onderzoek en evaluatie
Op de agenda van de GMR staan geregeld documenten met onderzoeksuitkomsten en
resultaten. Voorbeelden van onderwerpen zijn het marktaandeel van de school in de regio, cijfers over de interne doorstroom, de stand van zaken van de aanmeldingen voor
het volgende schooljaar, en resultaten van tevredenheidsenquêtes onder ouders, leerlingen en personeel.
Resultaten
Op twee momenten besprak de GMR de onderwijsresultaten van Het Rhedens:
- op 28 februari het document Onderwijsresultaten 2019 Het Rhedens. Het geeft de scores
weer die gehaald zijn op de indicatoren van de Inspectie van het onderwijs; er zal geen
schriftelijke toelichting van deze resultaten volgen.
- op 19 november de examenresultaten 2018-2019 van Dieren en Rozendaal en de toelichting erop door de locatiedirecteuren. Het betreft gegevens van DUO. Die bevatten
niet de resultaten van de Tender.

Besluiten van de GMR
 28 februari 2019: De GMR gaat akkoord het met document Vakantieregeling 20192020.
 28 februari 2019: De GMR gaat akkoord met het document Vergaderschema 20192020.
 17 april 2019: De GMR gaat akkoord met het Jaarverslag 2017-2018.
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 11 juni 2019: De GMR gaat akkoord met het document Vervolg voorstel aangepaste
lessentabel voor de dakpanklassen Het Rhedens.
 25 september 2019: De GMR gaat akkoord met het document Bevorderingsrichtlijnen
Het Rhedens 2019-2020.
 25 september 2019: De GMR gaat akkoord met het document Examenreglement
VMBO 2019-2020 Het Rhedens Dieren.
 25 september 2019: De GMR gaat akkoord met het document Examenreglement H/V
2019-2020 Het Rhedens Dieren.
 25 september 2019: De GMR gaat akkoord met het document Examenreglement H/V
2019-2020 Het Rhedens Rozendaal.
 25 september 2019: De GMR gaat akkoord met het document Leerlingenstatuut Het
Rhedens De Tender.
 25 september 2019: De GMR gaat akkoord met het document Leerlingenstatuut Het
Rhedens Dieren.
 25 september 2019: De GMR gaat akkoord met het document Leerlingenstatuut Het
Rhedens Rozendaal.
 19 november 2019: De GMR gaat akkoord met het document Protocol schorsen en
verwijderen.
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