Jaarverslag Gezamenlijke Medezeggenschapsraad 2020-2021
Stichting KOC Groningen (KOC)

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers - & St. Michaëlschool - & St. Franciscus

Voorwoord
U leest het jaarverslag van de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de KOC over
het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag nemen we u mee in de bezigheden van de GMR
in het afgelopen jaar. Een aantal activiteiten is inmiddels afgerond, andere activiteiten lopen
nog. We hopen dat u dit verslag nuttig en overzichtelijk vindt.
Wat is de GMR?
Onder het Bestuur van Stichting KOC Groningen (KOC) vallen twee scholen, de St.
Michaëlschool en de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers, waarvan de eerste ook nog
een dependance heeft, de St. Franciscus. Beide scholen hebben een eigen Medezeggenschapsraad (MR) en daarnaast is er ook een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad. Zowel
het personeelsgedeelte als het oudergedeelte is evenredig vertegenwoordigd in de GMR.
Voor meer informatie over de structuur van de GMR verwijzen wij u naar de Statuten van de
(G)MR. Deze zijn beschikbaar via de websites van beide scholen.
Leden van de GMR schooljaar 2020-2021
Namens de KDS Bisschop Bekkers:
Rico Sloover
personeelslid (voorz)
Lars Liebe
personeelslid (secr)
Pamela ten Brinke
ouder
Grietko Huizinga
ouder

Namens de St. Michaëlschool:
Gerdy Niehof
Arjen Veenhoven
Clarissa Hagenouw

personeelslid
personeelslid
ouder

Namens de St. Franciscus
Lisa Dutrieux/ Annemieke Kiewiet personeelslid
Joris Stavenga
ouder
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Waarom vergaderen we samen?
De GMR buigt zich met name over een aantal gemeenschappelijke beleidsterreinen zoals de
begroting, formatieplannen en statuten en reglementen. De GMR vergadert hierover een
aantal keren per jaar met het bestuur van de KOC, afwisselend op de St. Michaëlschool, St.
Franciscus en de KDS Bisschop Bekkers.
Vergaderdata en waar hebben we het over gehad?
GMR donderdag 22 oktober 2020 (video vergadering)
Onderwerpen: jaarverslag KOC 2019, jaarverslag GMR 2019-2020, terugblik en vooruitblik, begroting
I, management statuut, privacyreglement
GMR donderdag 3 december 2020 (video vergadering)
Onderwerpen: vakantieregeling, begroting
GMR donderdag 11 maart 2021 (video vergadering)
Onderwerpen: formatie, jaarverslag (bovenschools)
GMR donderdag 17 juni 2021
Locatie: Sint Franciscus
Onderwerpen: jaarverslag bestuur KOC 2021, privacyreglementen, evaluatie en afronding

Onderwerp: Vakantieregeling 2021-2022

status: advies GMR

V

Onderwerp: Begroting 2021-2025

status: advies GMR

V

Slotwoord
We hopen dat u, na het lezen van dit jaarverslag, heeft gemerkt dat wij ons als GMR-leden
met veel enthousiasme inzetten voor de gezamenlijke belangen van onze KOC-scholen.

Lars Liebe
Secretaris GMR
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