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Jaarverslag  
september 2019 - augustus 2020 

 
 
Algemeen 
De SKOW heeft drie basisscholen onder haar beheer met elk een eigen MR. Elke school 
wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder- en een personeelslid vanuit één van 
deze MR-en en de GMR telt dus zes leden. Door deze trapsgewijze constructie is de 
uitwisseling  tussen de MR-en en de GMR optimaal. 
De directeur-bestuurder van de SKOW, Rob de Jong, is bij de GMR-vergaderingen aanwezig 
om de beleidsplannen toe te lichten en om de mededelingen vanuit het bestuur te delen.  
 
Leden 
Per school wordt eerst het ouderlid en vervolgens het personeelslid genoemd. 
St. Bonifaciusschool:  Frank Schouten en Daniella Noordervliet 
St. Jan Baptistschool: Nicole de Zwart en Petra Wassenaar 
St. Jozefschool: Maikel Parlevliet (tot 01-2020)/Ilse Schalkers (vanaf 01-2020) en Annemarie 
Boessenkool 
 
Vergaderingen 
In dit schooljaar heeft de GMR vier keer vergaderd, nl. op 8 oktober, 14 januari, 23 april (deel 
1) + 19 mei (deel 2) en 2 juli.  
De vergadering van 23-4/19-5 is online gehouden i.v.m. de maatregelen rondom COVID-19. 
Daarnaast heeft er een bijeenkomst met het bestuur SKOW plaatsgevonden op 31 oktober. 
 
Taakverdeling 
De taken waren dit jaar als volgt verdeeld:  
Voorzitter: Maikel Parlevliet (tot 01-2020) en Frank Schouten (vanaf 01-2020) 
Vicevoorzitter: Frank Schouten (tot 01-2020) en Nicole de Zwart (vanaf 01-2020) 
Secretaris: Annemarie Boessenkool 
Opstellen agenda en rondsturen stukken: de voorzitter i.o.m. Rob de Jong 
Notuleren bij toerbeurt: Petra Wassenaar, Daniella Noordervliet, Annemarie Boessenkool en 
Nicole de Zwart 
 
Besproken onderwerpen en beleidsplannen 
De agenda van de GMR wordt o.a. vastgesteld aan de hand van het jaarplan. Daarnaast 
wordt aandacht  gegeven aan actuele onderwerpen zoals: IKC en de maatregelen t.g.v. de 
Coronacrisis. 
De volgende onderwerpen en beleidsplannen zijn dit jaar in de GMR-vergaderingen 
besproken en indien nodig vastgesteld: 

● Jaarverslag GMR 2018-2019 
● Jaarplan 
● Identiteit - beleid rondom religieuze uitingen 
● Protocol Sociale Media 
● Handboek AVG 



● IKC 
● Schoolcommunicatie 
● Klokkenluidersregeling 
● Aanpassing jaarplan 
● Arbeids- en rusttijdenregeling 
● Managementstatuut 
● Professionalisering/nascholing SKOW 
● Klachtenregelingen SKOW 
● Normjaartaak en taakbeleid 
● Begroting SKOW 2020-2023 
● Vakantierooster 2020-2021 
● maatregelen en preventie rondom COVID-19 
● Bestuursformatieplan 
● Medezeggenschapsstatuut SKOW en reglement GMR SKOW 
● Functieboek SKOW 

 
Vanuit het bestuur zijn mededelingen gedaan over: 

● Ontwikkeling andere opzet gesprekkencyclus personeel 
● Jaarverslag SKOW 2018 
● Onderhoudsplanningen (MJOP) 
● Nieuwe regeling t.b.v. vaderverlof per 1 juli 

 
De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bijeenkomst met het bestuur: 

● Ontwikkelingen rondom IKC 
● Integraal huisvestingsplan gemeente Wassenaar 
● Verduurzaming SKOW vastgoed 
● Strategisch beleid SKOW 
● schoolcommunicatie app Parro 
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Frank Schouten Annemarie Boessenkool 
Voorzitter Secretaris 
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