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Een goede schoolpraktijk zonder medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke 
inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van personeel en ouders bepaalt de kwaliteit van het 
onderwijs op school en vergroot het draagvlak van het beleid. De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) heeft een rol bij alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk 
belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen van Stichting Pallas. In dit jaarverslag 
doet de GMR verslag van zijn werkzaamheden in 2021. 

 

Voorwoord  
door Zyxcban Wolfs, voorzitter GMR Pallas, april 2022 
 
De GMR zet zich in voor het bewaken van de balans tussen leefwereld en systeemwereld. Daarbij 
streven we naar totstandkoming van beleid, procedures en hiërarchische verhoudingen binnen 
Stichting Pallas die aansluiten op de doelstellingen van Rudolf Steiners sociale driegeleding.  
Beleid, procedures en hiërarchische verhoudingen moeten daarom de volgende toets doorstaan: 
o Dienend zijn aan de mens met nadrukkelijke ruimte voor ontwikkeling van kennis en vaardigheden, 

met als hoger doel het bewerkstelligen van een zelfstandig geestesleven. 
o De rechten beschermen en plichten handhaven van alle bij ons onderwijs betrokken actoren, waar-

bij enkel algemeen menselijke belangen relevant zouden moeten zijn in de uitwerking ervan. 
o Een rechtvaardige verdeling van welvaart en kapitaal nastreven, met nadrukkelijke aandacht voor 

economische solidariteit binnen onze gemeenschap.  

1. Organisatie GMR 

De zittingstermijn van de leden van de GMR is drie jaar en loopt van 24 november 2020 tot 
24 november 2023. 
 
Samenstelling van de GMR in 2021: 
Leden personeelsgeleding: Leden oudergeleding: 
Bert Cordewener 
  Meander Nijmegen 

Ben Schaap 
  Zwanenridder in Wageningen 

Peer Stas 
  Vrije school Brabant in Eindhoven 

Frieda Steep 
  Vrije school Peelland in Helmond 

Zyxcban Wolfs 
  Bernard Lievegoed School in Maastricht 

Vacature 
 

 
De voorzitter van de GMR is Zyxcban Wolfs. Tot 1 juli was Okke de Groote plaatsvervangend 
secretaris. De verslagen van de GMR werden tot en met 15 maart gemaakt door notulist Lean de Pree. 
Vanaf juni wordt de GMR ondersteund door een ambtelijk secretaris in de persoon van Constance 
Pijnenburg. 
 

Het bevoegd gezag is de overlegpartner van de medezeggenschapsraad (MR). Het bevoegd gezag is het 
college van bestuur van Pallas. Voor de MR-en treedt de schoolleider op namens het bevoegd gezag. 
Voor de GMR is bestuurder Wanda Kasbergen de overlegpartner. 
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Pallas is verdeeld in drie clusters van scholen. Elk cluster van scholen kiest 1 lid voor de oudergeleding 
en 1 lid voor de personeelsgeleding van de GMR. Zij vertegenwoordigen de MR-en in het cluster. 

 

Cluster zuid  
(Bernard Lievegoedschool in Maastricht, Helianthus in 
Heerlen, Christophorus in Roermond, Rudolf Steinerschool in 
Venlo en Talander in Sittard).  
Wordt vertegenwoordigd door Zyxcban. Voor de oudergeleding is 
een vacature. 
 

Cluster noord & west  
(Vuurvogel in Ede, De Zwanenridder in Wageningen, 
Johannesschool in Tiel, De Zilverlinde in Roosendaal, 
De Strijene in Oosterhout, Meander in Nijmegen, en Basisschool 
Tiliander in Tilburg).  
Wordt vertegenwoordigd door Bert en Ben. 
 

Cluster oost  
(Vrije School Peelland in Helmond, De Zevenster in Uden, De 
Driestroom in ’s-Hertogenbosch, ’t Kleurenbos in Oss en 
Vrije School Brabant in Eindhoven).  
Wordt vertegenwoordigd door Peer en Frieda.  

 

2. GMR-vergaderingen 

De GMR had in 2021 vijf gezamenlijke vergaderingen, twee overleggen van de personeelsgeleding 
met de staf en bestuurder, een ontmoeting met de Raad van Toezicht (RvT) en een ontmoeting van 
de GMR, schoolleidersoverleg (PSO), College van Bestuur (CvB), Raad van Toezicht (RvT) en Staf. 
 
Tijdens de GMR-vergaderingen zijn vele onderwerpen aan de orde gekomen zoals: 

o Corona en alles wat daar mee samenhing. Te denken valt aan schoolsluitingen, afstandson-

derwijs, leerachterstanden, Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-gelden, mondkapjes, 

vaccinatie, vergroting van de afstand tot ouders, werkdruk. 

o Personeelsbeleid zoals beleid op het gebied van: mobiliteit, professionalisering, gedrags-

lijn integriteit, richtlijn vergoedingsregelingen, gesprekkencyclus, begeleiden startende 

leerkrachten, procedure werving en selectie schoolleiders, Inschaling nieuw personeel, de ka-

ders voor vervangingsbeleid, de herwaardering van het functiegebouw Pallas, de invulling van 

normjaartaken, arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP). 

o Procuratieregeling voor scholen. 

o Opbrengstenmonitor M-toets 2020-2021. 

o Soevereiniteit van de scholen. 

o Wisselingen van schoolleiders en diverse vacatures. 

o Verslag van de externe vertrouwenspersonen. 

o Aangepaste klachtenregeling. 

o De GMR: evaluatie nieuwsbrief GMR, het functioneren van de GMR, professionaliseren me-

dezeggenschap, communicatie met MR-en. 
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o Emancipatie van jaarfeesten. 

o De statutenwijziging van Stichting Pallas. 

o Audits privacybescherming AVG. 

o Werkgroep toekomstgericht onderwijs met aandacht voor duurzaamheid, social media en 

diversiteit op allerlei terreinen. 

o Financiële onderwerpen zoals: Managementrapportages (maraps), kaderbrief 2022, Financi-

eel beleidsplan 2021-2024, de begroting voor 2022, het bestuursformatieplan, implementatie 

van meerjarenformatiebeleid en bestuursformatieplan in de begrotingscyclus van Pallas. 

o De Pallasmap.   

 
Vanaf juni heeft de GMR na iedere GMR-vergadering een nieuwsbrief uitgebracht voor alle MR-

leden en schoolleiders, waarin de besproken onderwerpen werden toegelicht. 

 

Op 3 november nam een afvaardiging van de GMR deel aan de bijeenkomst van 

schoolleidersoverleg, raad van toezicht, GMR en staf rond het thema Ontmoeting. Elkaar (beter) 

leren kennen door stil te staan bij de vraag: “Wat is de kracht van het vrijeschoolonderwijs en welk 

appèl doet de huidige samenleving op het onderwijs”? 

 

3. Besluiten van de GMR 

 
De GMR stemde in met: 

o De kaderbrief 2022. 
o De aangepaste klachtenregeling. 
o De geactualiseerde statuten van Stichting Pallas. 
o De sluiting van de scholen op 10 januari 2022. 

 
De personeelsgeleding van de GMR stemde in met: 

o De zij-instroomregeling. 
o Het concept functiegebouw. 
o De notitie gesprekkencyclus en pilots. 

o Kaders voor het begeleiden van startende leerkrachten. 

o Professionaliseringsbeleid 2020-2024. 

o Het delegeren van de inschalingsbevoegdheid van nieuw personeel naar de controller en de 

staffunctionaris(sen) van P&O. 

 
De GMR adviseerde over: 

o Het afschaffen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP. De GMR ging niet mee in het 

voorstel. 

o Een voorstel voor onderzoek over hoe de vrije scholen van Pallas zich vanuit de antroposofi-

sche visie wensen te verhouden ten aanzien van het maatschappelijk debat rondom 

gelijkwaardigheid en diversiteit. 

 
Financieeleeee  


