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Jaarverslag 2021-2022 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
KOC Groningen  
MR@b-bekkers.nl  

Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
KOC Groningen. In dit verslag beschrijven wij in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar 
mee bezig hebben gehouden. Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de 
ouders en het personeel op scholen binnen de vereniging. Wilt u reageren of iets aan ons 
meedelen, dan kan dit via ons mailadres: MR@b-bekkers.nl  

Met vriendelijk groet, 

Lars Liebe, secretaris  
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Algemeen 
De MR levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het 
onderwijs op de school. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en 
personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de school en haar 
betrokkenen. De MR functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend orgaan van 
de directeur. De MR streeft ernaar een proactieve gespreks- en onderhandelingspartner te 
zijn. Als vertegenwoordiger van de achterban wil de MR voldoende informatie verwerven én 
verstrekken.  

GMR 
Een afvaardiging van de leden van de MR neemt zitting in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van het KOC, waar de KDS Bisschop Bekkers, de St. 
Michaëlschool en de St. Franciscusschool onder vallen. 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 de scholen. 

Samenstelling van de GMR: 
Personeelsgeleding:  Oudergeleding: 
Rico Sloover (Voorzitter) Clarissa Hagenouw 
Lars Liebe (Secretaris)  Pamela ten Brinke 
Mirte Fennema Joris Stavenga 
Sjoerd van der Weide 

Vergaderingen 
De GMR heeft het afgelopen jaar 3 keer met het bestuur vergaderd over diverse onderwerpen. 
De GMR heeft advies- instemmings- en initiatiefrecht. Adviesrecht houdt in de GMR het 
bestuur mag adviseren over te voeren beleid. Instemmingsrecht houdt in dat er bij bepaalde 
beleidskeuzes instemming moet worden gegeven door de GMR, voordat het bestuur 
betreffend beleid mag uitvoeren. Initiatiefrecht betekent dat de GMR beleidsthema’s ter 
bespreking mag aandragen bij het bestuur. De notulen van de vergaderingen zijn in te zien op 
de websites van de scholen. De volgende onderwerpen zijn in de GMR behandeld en 
goedgekeurd: 
Begroting KOC 2022-2026 Diverse Privacy-beleidsdocumenten (AVG) 
Jaarverslag KOC 2021  Verzelfstandiging Sint Franciscusschool 
Vacatures bestuur en RVT Aanpassing cafetariaregeling en fietsenplan 
Ziekteverzuim  ParnasSys (het nieuw aangeschafte LAS) 
Vakantieregeling  GMR-reglement 

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 


