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Gezien worden, begint bij de GMR met een goede communicatie. Een goede communicatie met
elkaar, de Raad van toezicht, het College van bestuur, het Directieberaad, de MR-en, het
personeel en de ouders. Niet eenzijdig, maar van weerskanten.
De GMR wil een klimaat van openheid waarin samen gedacht en gewerkt kan worden in het
belang van het kind.
We hebben de laatste jaren geprobeerd meer transparantie en openheid te creëren door het
houden van openbare vergaderingen, informatie over de GMR / Medezeggenschap op de website
van de stichting en een gebruikersgroep waarbinnen leden van de GMR met elkaar kunnen
communiceren en informatie kunnen delen.
Dit blijkt echter niet afdoende. Scholen, ouders en collega’s weten de weg naar de GMR niet
voldoende te vinden.
Informatiebronnen
Er zijn verschillende bronnen die informatie kunnen verschaffen ten behoeve van het functioneren
van de GMR. De GMR kan deze informatie enerzijds toegezonden krijgen en anderzijds zelf
opzoeken. Te denken valt aan:
• Het College van Bestuur: Verschaffen van beleidsplannen, notulen van de verschillende
overlegorganen binnen de stichting, stukken volgens de jaarplanning en externe
communicaties.
• MR-en: Verschaffen van notulen en feedback geven op de verstrekte documenten van de
Stichting Prisma.
• Vakbonden: Verschaffen van algemene ontwikkelingen ten behoeve van de medewerkers in
het primair onderwijs.
• Ouderbonden: Verschaffen van algemene ontwikkelingen ten behoeve van de ouders in het
primaire onderwijs.
• (Externe) Adviseurs: Op verzoek verschaffen van advies/informatie over specifieke
vraagstukken.
• (Vak)literatuur: Al dan niet digitale nieuwsbrieven en/of vakbladen, c.q. persberichten.
• Informatieavonden: Voorlichtingsavonden over onderwerpen met een grote
impact/gevoeligheid om ook de meningen van de achterban te peilen en deze mee te nemen in
de afwegingen van de GMR. Deze avonden worden op initiatief van de GMR georganiseerd.
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Communicatielijnen
Om tot een goed functionerend plan te komen is het van belang dat er een heldere afspraak is
over de communicatielijnen. Het betreft hier niet alleen wie, wat mag/kan ontvangen, maar ook
wanneer dit verwacht mag worden. En wat er gedaan mag worden met deze informatie.
le lijn: Direct betrokkenen in relatie tot de informatie. Bijvoorbeeld de MR-leden van een MRvergadering ontvangen als eerste de notulen.
2e lijn: Groep van belanghebbenden in relatie tot de informatie. Bijvoorbeeld de
vertegenwoordiger van de desbetreffende MR ontvangt de notulen een week later.
3e lijn: Groep van geïnteresseerden in relatie tot de informatie. Bijvoorbeeld de MR-leden
ontvangen de notulen van de GMR-en na de 2e lijn.

Verdeling van informatie
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De notulen van het DB worden in deze opzet niet meer rechtstreeks richting de MR-en verstuurd.
Wel is het aan de directeuren om in hun terugkoppeling naar de MR-en belangrijke informatie te
delen met de MR-en, of de notulen ter inzage ter beschikking te stellen.

Moment van verdeling informatie
Om zorg te dragen voor zo veel mogelijk gelijktijdige informatieverstrekking wordt de beschikbare
informatie na goedkeuring door de le lijn door de secretaris van de Stichting Prisma (digitaal)
doorgezonden naar de 2e en 3e lijns groepen. Iedere groep draagt zelfde verantwoordelijkheid
voor de verwerking van de informatie en hoe deze ter bespreking wordt gebracht.
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Contactpersonen vanuit de P-GMR voor MR
Iedere MR heeft een vaste contactpersoon vanuit de P-GMR. Bij ziekte of langdurige afwezigheid
van de contactpersoon zal een ander P-GMR-Iid het contact met de MR realiseren.
Tussen de MR en deze contactpersoon wordt een afspraak gemaakt voor een eerste
kennismaking. Tijdens dit gesprek worden onder andere afspraken gemaakt over de vaste
contactmomenten:
• Wie is de contactpersoon vanuit de MR?
• Wie initieert het contact?
• Hoe verloopt het contact (telefonisch, per e-mail of tijdens vergaderingen)?
• Op welke momenten vindt het contact plaats, bijvoorbeeld 1 week voor de GMR?
• Hoe ga je om met extra toelichting van stukken en de terugkoppeling van en naar de MR?
• Wat kun je niet verwachten van de contactpersoon?
Hiermee is de eerste basis voor de communicatie vastgelegd. Bovenstaande afspraken worden
vastgelegd in de afsprakenlijst en centraal bij het secretariaat bewaard.

Evaluatie
Jaarlijks wordt in februari namens de GMR het initiatief genomen om de wijze van communiceren
te evalueren met de MR-en van de diverse scholen binnen de Stichting Prisma. De communicatie
conform het communicatieplan loopt verder via de contactpersonen. Deze evaluatie wordt dan in
de GMR besproken en waar mogelijk meegenomen voor de tweede helft van het schooljaar.

Vastgesteld door de GMR van Stichting Prisma d.d.

te Panningen.

amens de GMR:
~

_____

-

w. R. Boonk,
oorzitter GMR Stichting Prisma

cretaris GMR Stichting Prisma
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