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JAARVERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011 GMR TALENT HOORN  

Vergaderingen 

De GMR heeft 6 bijeenkomsten belegd. Data: 16 september, 15 november, 13 januari, 14 

maart, 19 mei en 11 juli. 

De kerngroep  bestond dit jaar uit : Laila Kloostra (bestuursbureau - secretaris), Marjolein 

Dekker (ouder  –  vicevoorzitter), Hester Spiele (leerkracht ), Michiel Swüste (ouder), GeertJan 

Nelson (bestuur – algemeen directeur) en Peter Ursem (leerkracht – voorzitter). 

 

Werkgroepen 

Dit schooljaar zijn GMR-leden bij twee werkgroepen actief geweest. Margreet Stroet en Petra 

van Dulmen maakten deel uit van een werkgroep dat beleid ontwikkelt t.a.v. de functiemix. 

Dragan Kloostra, Bert Been en Peter Ursem vormden de werkgroep, dat de financiële situatie 

van Stichting Talent monitort aan de hand van informatie van Carolien Stadhouders. 

 

Behandelde zaken 

 GVO 

Naar aanleiding van een vraag over islamitisch godsdienstonderwijs is bepaald dat 

GVO, evenals het HVO moet voldoen aan voorwaarden voor goed en modern 

onderwijs en dient aan te sluiten bij de doelstellingen van ons onderwijs. Een 

eventuele aanvraag zal op dit criterium worden getoetst. 

 De veranderde situatie op scholen 

Er is informatie gegeven over de veranderde situatie op drie Talentscholen: De 

Klipper, De Troubadour en KlimOp. 

 Ziekteverzuimbeleid 

De GMR werd geïnformeerd over het ziekteverzuim en het beleid op dit gebied. 

 Lestijden/ lesurenmodel 

Er heeft een discussie plaatsgevonden over hoe de Talentscholen kunnen omgaan 

met in den lande uitgeprobeerde lesurenmodellen. Er is nergens een duidelijk 

wetenschappelijk onderbouwd overzicht van voor- of nadelen voor de prestaties van 

de kinderen te vinden. 

 Financiën/ begroting en meerjarenbegroting  

De financiële situatie van Stichting Talent wordt een aantal malen per jaar tegen het 

licht gehouden voor de GMR. Ook de begroting is hier een onderdeel van. 

 De projectgroep ICT 

De projectgroep heeft aangegeven bezig te zijn met doelstellingen voor de komende 

jaren. Door omstandigheden zit daar minder schot in dan was gehoopt. 

 Vakleerkrachten Lichamelijke oefening 

Er zijn veel leerkrachten zonder bevoegdheid voor lessen lichamelijke oefening. Alleen 

vakleerkrachten, waaronder ook leerkrachten die een bevoegdheid hebben mogen 

deze lessen geven. Dat kan betekenen dat in de toekomst het geven van gymlessen 

moeizamer georganiseerd kan worden. Ook is gesproken over het ‘ontdubbelen’. 

Levert de groepsleerkracht tijd in t.b.v. de gymleerkracht? 

 Functiemix/functiebouwwerk 

Twee leden van de GMR maken deel uit van de werkgroep dat op dit gebied beleid 

maakt. Er wordt regelmatig verslag gedaan van het overleg. Tevens wordt getoond in 

hoeverre we voldoen aan de norm.  

 Vervoer van leerlingen/vrijwilligerswerk 

Duidelijk is geworden onder welke condities vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld 
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voor het vervoer van leerlingen. Ook voor andere inzet van vrijwilligers is duidelijkheid 

gekomen, via overleg met de Vrijwilligerscentrale. 

 WMS-prijs 2010 

Talent heeft de WMS-prijs gekregen voor de wijze waarop er wordt samengewerkt 

tussen de verschillende groepen binnen Talent. Het geld zal worden besteed aan het 

lesproject dat in het Lokaal van de Toekomst wordt ontwikkeld. 

 Bezoek/ kennismaking met bestuursleden. 

De bestuursleden van Talent hebben zich in een vergadering gepresenteerd.  

 Vakantieregeling schooljaar 2011 - 2012   

Er is ongenoegen uitgesproken over de regeling. Vooral over de periode tot aan de 

herfstvakantie. Correspondentie met werkgroep PO/VO hierover veranderde daar 

weinig aan. Er zal contact gezocht worden andere GMR in de regio om iets steviger 

verweer te kunnen hebben in de toekomst. 

 Bestuursformatieplan 

Informatie is verschaft over leerlingenaantallen en de prognose over het aantal 

arbeidsplaatsen.  

 Begroting GMR 

Op de begroting staan bedragen genoemd die hooguit een richtlijn vormen. Indien 

het nodig is meer uit te geven voor bepaalde onderdelen, dan is daar ruimte voor.  

 Jaarverslag Talent 2010 

Zoals we sinds een aantal jaren gewend zijn is er een jaarverslag uitgekomen met een 

omschrijving van de belangrijkste activiteiten en het financiële plaatje van de 

stichting.  

 Cursussen (G)MR 

Er bestaat de mogelijkheid om een (GMR)cursus naar Hoorn te halen bij voldoende 

deelname. Voor het schooljaar 2010 – 2011 was er te weinig vraag naar een cursus. 

 

 

  

 

 

 


