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Inleiding 
Voor u ligt het werkplan van de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van Kolegio Strea 
Briante en Kolegio Rayo di Solo voor de periode juli 2020 - juli 2021. Wij willen u, als ouder 
of leerkracht, graag informeren over wat wij doen en waarom wij dat doen. Daarnaast zijn er 
voor komend schooljaar een aantal specifieke zaken waar wij ons als GMR op willen richten. U 
kunt van ons verwachten dat wij het huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen kritisch volgen. 
Daarbij vinden we het belangrijk te weten wat er leeft bij onze achterban. Wat zijn de positieve 
punten binnen school? Welke knelpunten worden ervaren? Welke onderwerpen hebben extra 
aandacht nodig?  
Dit werkplan vormt voor ons een leidraad waarmee we structuur en continuïteit brengen in onze 
taken. Het geeft tevens aan op welke wijze wij als medezeggenschapsraad betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de school. Door middel van dit werkplan delen wij dit graag met ouders, 
leerkrachten en bestuur. Hebt u vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag. U kunt met ons 
contact opnemen via ons e-mailadres: gmr@stichtingoob.com, maar u kunt natuurlijk ook altijd 
één van de leden van de GMR aanspreken. 
 
1. Missie en visie 
 Missie 
 De GMR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie en 
financiën. De GMR vertegenwoordigt hierbij ; ouders, leerlingen en leerkrachten. Dit doet de 
GMR door een klankbord te zijn voor ouders en leerkrachten die namens hun achterban 
meedenken over beleid en ontwikkelingen binnen Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire 
(SOOB). Wij denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het belang van de 
betrokkenen (leerlingen, ouders en personeel) voorop. De GMR heeft een belangrijke rol bij het 
waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilige, gezonde en prettige omgeving voor 
alle leerlingen. 
Visie 
We zijn een GMR die een volwaardige en serieuze gesprekspartner is voor ouders, schoolteam, 
directie en bestuur. We bevorderen een open communicatie tussen alle belanghebbenden. We 
zijn gemotiveerd, betrokken en waar het nodig is schakelen we een deskundige op het gebied van 
wet- en regelgeving. Tevens houden we ons op de hoogte van actuele zaken door onder andere 
de benodigde literatuur te lezen. We nemen initiatief, krijgen vroeg tijdig informatie over de te 
ontwikkelen beleid, participeren aan beleidsontwikkeling, beleidsvaststelling en evaluatie.  

mailto:mr@stichtingoob.com
Saby de Bies
Alleen op het gebied van wet- en regelgeving?
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2. Doelstellingen 
 
1. Transparantie GMR 
De GMR wil bereiken dat haar werkwijze en de doelen duidelijk zijn voor de belanghebbenden 
als vermeld in onze missie. Om deze doelstelling te bereiken wordt het werkplan van de GMR 
gepubliceerd op de website van de school http://www.stichtingoob.com  
 
2. Communicatie achterban:  
De GMR wil weten wat er bij de achterban leeft. Dit kan bereikt worden door informatie te 
krijgen over de ervaringen die ouders en leerkrachten hebben met Kolegio Strea Briante en 
Kolegio Rayo di Solo.  Hierbij kan worden gedacht aan zaken die zij goed vinden gaan, welke 
verbeterpunten zij zien en welke wensen er leven. De ouders/verzorgers en personeelsleden 
zullen hierbij functioneren als eerste vraagbaak voor de GMR. Indien noodzakelijk geacht kan de 
GMR daarnaast ook alle ouders benaderen, bijvoorbeeld door het houden van een enquête. 
 
2. Gang van zaken in en rond school 
De GMR wil op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de school. Actuele zaken binnen de 
school worden door de leden actief en kritisch gevolgd. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd 
voor de directie. De directie beschikt onder meer over de jaarplanning van GMR en weet 
hierdoor wanneer bepaalde stukken aan geleverd moeten worden. Daarnaast worden ouders en 
leerkrachten die een onderwerp aangeven persoonlijk benaderd voor een toelichting. Indien dit 
van toepassing is, worden zij ook uitgenodigd om een toelichting te geven in een GMR - 
vergadering. Bij ontwikkelingen die een urgent karakter kennen, zal de GMR in overleg 
besluiten om extra vergaderingen in te plannen. 
 
3. Werkplan 
 De GMR wil structuur hebben teneinde effectief en efficiënt haar doelstellingen te behalen. Om 
dit te bereiken wordt er ieder jaar een werkplan opgesteld dat door de GMR wordt gebruikt. Dit 
werkplan wordt openbaar gemaakt waarbij de GMR open staat voor aanbevelingen van de 
achterban op het plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingoob.com/
Saby de Bies
Deze zin is tegenstrijdig een vraagbaak en benadert worden is hetzelfde. Misschien:De GMR is het eerste aanspreekpunt van ouders verzorger…..Indien noodzakelijk benadert de GMR ook haar achterban door…..

Saby de Bies
Onduidelijk wat hier wordt bedoeld
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3. Samenstelling en werkwijze  
De GMR werkt volgens de in het medezeggenschapsreglement beschreven richtlijnen. Daarin 
zijn onder andere de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de GMR en de 
rolverdeling beschreven. De GMR is samengesteld uit 4 leden waarvan 2 leden van het personeel 
en 2 leden van de ouders. Uitgangspunt hierbij is dat een lid voor een periode van 2 jaar zitting 
neemt in de GMR. Na een periode van 2 jaar heeft het lid de mogelijkheid om zich direct 
herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode. Voor de periode 2020-2021 is de samenstelling 
als volgt: 
Personeelsgeleding      Oudergeleding: 
Susaine Lourens                                                          Lubianka Janga-Engelhart 
Jeanne Goeloe                                                             Joanny Trinidad 
 
Taken van de GMR 
De medezeggenschapsraad heeft onder meer de volgende taken: 

-  Het deskundig en kritisch volgen en beoordelen van de beleidsstukken, die door de 
schooldirecteur ter instemming of ter informatie worden voorgelegd aan de GMR.  

-  Het ontplooien van initiatieven, waar we dat nodig achten, om de missie van de GMR uit 
te dragen. 

-  Bespreken van plannen die voor besluitvorming in de GGMR aan de orde komen, die 
betrekking hebben op schoolniveau.  

- informatierecht. 
 

 Taakverdeling binnen de GMR voor het schooljaar 2020-2021:  
Om de taken als vermeld uit te voeren is gekozen voor de volgende verdeling: 
–  De voorzitter: Lubianka Janga-Engelhart 
–   De secretaris: Jeanne Goeloe  
–   Leden :  Susaine Lourens, Joanny Trinidad 

 
Werkwijze: 
 
 De GMR vergadert minimaal 1 keer per maand. De vergaderingen beginnen om 17.00 uur 
en worden geleid door de voorzitter. Tijdens de vergadering worden notulen opgemaakt. De 
agenda voor de vergaderingen wordt opgesteld door de secretaris. Het werk- en jaarplan zijn 
een leidraad voor de agenda. Ieder lid van de GMR heeft de gelegenheid om agendapunten 
aan te dragen. De agenda en de stukken worden ten minste 3 dagen voor de vergadering aan 
de leden bekend gemaakt.  
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Data vergadering wordt nader bepaald:  
GMR en ouders / personeel  
 
Communicatie met ouders en personeel zal op de volgende manieren tot stand komen (zowel 
vanuit de GMR en vanuit de ouders en personeel):  
-  E-mailadres: gmr@stichtingoob.com voor vragen en opmerkingen (laagdrempelig 

digitaal aanspreekpunt) 
- Persoonlijk aanspreekbaar 
 

3. Aandachtspunten voor 2020-2021 
De GMR heeft het voornemen om zich in de periode 2020-2021 wederom te richten op de 
volgende zaken: 

-   Communicatie. De GMR wil zichtbaar en benaderbaar zijn voor de achterbaan en goede 
contacten onderhouden met directie, ouders en team van de school. Dit willen we 
bewerkstelligen door o.a. effectief gebruik maken van de e-mail, maar ook de 
persoonlijke/mondelinge contacten tussen ouders, team en directie. 

- Betrokkenheid ouders in schoolzaken van hun kind 
 

mailto:mr@stichtingoob.com
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4. Het jaarverslag  
 
Jaarverslag over 2019-2020 
Inleiding: 
De GMR heeft als taak het behartigen van de belangen van de ouders en personeel bij het tot 
stand komen van het schoolbeleid. In goed overleg met de directie zorgt de GMR ervoor dat de 
stem van ouders en personeel gehoord wordt. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van 
de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (GMR) van Kolegio Strea Briante en Kolegio 
Rayo di Solo. 
 
 Samenstelling van de GMR: 
 De GMR bestond dit jaar uit 1 vertegenwoordiger van het team en twee vertegenwoordigers van 
de ouders/verzorgers. Voor de periode 2017-2019 waren dit de volgende personen: 
 Personeelsgeleding: Jose Molina  
 Oudergeleding: Belinda Coffi en Jolinda Craane 
 Taakverdeling: De vertegenwoordigers hadden de taken als volgt verdeeld:  
Voorzitter: Belinda Coffi 
 Secretaris Jose Molina 
GMR-lid: Jolinda Craane 
 
 
 
 
Vanaf 28 oktober 2019 ziet de samenstelling als volgt uit: 
Personeelsgeleding: Jeanne Goeloe en Susaine Lourens  
 Oudergeleding: Lubianka Janga-Engelhart en Joanny Sint Jago 
 Taakverdeling: De vertegenwoordigers hadden de taken als volgt verdeeld:  
Voorzitter: Lubianka Janga-Engelhart 
 Secretaris: Jeanne Goeloe 
GGMR-lid: Susaine Lourens en Joanny Sint Jago 
 
Communicatie/vergaderingen: 
 De GMR heeft over deze periode 17 keer vergaderd. Hierin zijn vele zaken besproken en 
vastgelegd doormiddel van notulen. De president is bij iedere vergadering aanwezig geweest. 
Overige communicatie is via het digitale netwerk of persoonlijk verlopen. 
 Belangrijke onderwerpen die in de GMR behandeld zijn:  

-  Diverse Enquêtes 
- Inspectie onderwijs 
- Taakverdeling en taakbelasting schoolteam 
- Parkeerplaats Kolegio Rayo di Solo 

Saby de Bies
Het jaarverslag is over het afgelopen periode 2019-2020 en hoort los van het werkplan. Ik heb het jaarverslag verder niet doorgenomen
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- Afscheid algemene directrice Evelien Koenen. 
- Aankomst algemene directrice Saby De Bies 
- Aantal individuele zaken voor wat betreft werkwijze team. 
- Ouder informatieavond thema psycholoog bij het opvoeden van een kind. 
- Gesprek met nieuwe leden 
- Installatie nieuwe leden 
- Conferentie arbeidsvoorwaarde BES eilanden. 
- Vergadering leden i.v.m. budget 
- Vergadering met AD i.v.m. budget 

 
 
5. Aantal punten die GMR in de periode 2019-2020 wil gaan behandelen. 

- Betrokkenheid ouders voor wat betreft schoolzaken van hun kind.(ouders komen niet 
naar ouder en-/of informatieavond).  

- Parkeerplaats Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briant (Rayo di Solo heeft een 
tijdelijke oplossing gezocht voor wat betreft parkeren). Kolegio Strea Briante is een 
modderpool als het regent. 

- Organiseren van workshops en thema avonden voor ouders, leerkrachten en kinderen: 
Ouders 

1. Veiligheid in verkeer 
2. Seksualiteit 

 
Leerlingen 

1. Veiligheid in verkeer 
2. Seksualiteit 
3. Pesten 
4. Eigenwaarde 

Voor de leerlingen kan dit in samenwerking met Sentro Hubentut i famia (Shif) overdag worden 
gepland. De groepen en uren die dit kan worden uitgevoerd moet worden besproken met de 
Directeuren van beide scholen. 

 
Leerkrachten 

 
Voor de leerkrachten staat GMR open om samen met de scholen te inventariseren naar de 
behoefte van workshops.  
 
Deze zijn niet de enige punten die GMR wil gaan behandelen. Als GMR meer punten krijgt van 
het team of ouders zullen deze ook met de nodige aandacht behandeld worden. 
 
 

Saby de Bies
Punt 5 en punt drie zijn samen één hoofdstuk

Saby de Bies
Volgens de schoolleiders zijn de avonden die betrekking hebben op rapport goed bezocht

Saby de Bies
Vooral seksualiteit en pesten zijn goede onderwerpen om te behandelen met oudersIk zie ook graag dat de GMR creatieve manieren vindt om de ouders op school te krijgen. Dus dat ze hieraan meedenken

Saby de Bies
Hier hebben we al aandacht voor binnen de school
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