
3. Bestuur:    SPCO Groene Hart 
 
Stichtingsbestuur 
 
Onze school wordt sinds 1 januari 2013 bestuurd door SPCO Groene Hart. Het 
stichtingsbestuur beheert 13 scholen in Harmelen, Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwkoop, Nieuwerbrug en Woerden. Er werken 250 mensen en er zijn circa 2700 
leerlingen. 
De stichting streeft de volgende aspecten na: 

 SPCO-onderwijs is kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs; 

 ouders en verzorgers spelen een onmisbare rol bij het onderwijs dat we als een 
onlosmakelijk deel van de opvoeding beschouwen; 

 aan de professionaliteit van de leraar worden hoge eisen gesteld. 
 
 
Het College van Bestuur 
 
Het bevoegd gezag van de school is de stichting SPCO Groene Hart. De dagelijkse leiding is, 
tot 1 oktober 2019, in handen van:  
Harry de Vink,  voorzitter College van Bestuur 
 
Zijn interim-opvolger is Jos de Wit. We verwachten per 1 januari een nieuwe bestuurder te 
mogen verwelkomen.  
 
Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.spco.nl . 
 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
De GMR is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO Groene Hart in zijn geheel. 
De GMR vergadert circa achtmaal per jaar en stelt actief vragen aan het college van bestuur, 
geeft gevraagd en ongevraagd advies en geeft instemming op bepaalde beleidsstukken. 
Bijvoorbeeld; de begroting van de stichting (en daarmee de scholen), het 
bestuursformatieplan, het integraal personeelsbeleid of strategische vraagstukken.  
 
Veranderingen binnen de GMR 
Afgelopen jaar heeft de GMR een werkgroep ingesteld om kritisch te kijken naar de grootte 
van de GMR. Tot dit schooljaar wordt vanuit de 13 aangesloten scholen een leraar en een 
ouder afgevaardigd waardoor de GMR bestaat uit 26 leden. Deze vorm heeft als voordeel 
dat alle scholen binnen de GMR volledig vertegenwoordigd zijn. De grootte van de GMR 
heeft ook een aantal nadelen: vergadering met beperkte diepgang,  deelname van 13 leraren 
is kostbaar, niet alle scholen zijn in staat om in deze vorm een afvaardiging te leveren en de 
invulling is niet toekomstbestendig bij groei van het aantal aangesloten scholen.  
In april 2018 is de GMR tot instemming gekomen om over te gaan naar een kleinere GMR. 
Deze wordt ingevuld met 4 leraren en 4 ouders vanuit de toenmalige GMR, aangevuld met 
een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris zal optreden als communicatieschakel 
tussen de GMR, de MR en de scholen. De voorzitter is mevr. Suzanne Niewold 

http://www.spco.nl/


Meer informatie over de GMR of vragen naar aanleiding van bovenstaande tekst, is te 
verkrijgen bij de Medezeggenschapsraad van de school of via gmr@spco.nl.  
 
Op schoolniveau kennen wij de volgende raden: 
 
Medezeggenschapsraad 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) tracht de algemene belangen van personeelsleden, ouders 
en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad bestaat uit twee teamleden en twee 
ouders.  
De MR heeft instemmings- en adviesrecht in zaken die met name het schoolbeleid betreffen. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de brede school, de identiteit, de 
groepsverdeling, het formatieplan, de kwaliteit, de begroting en andere 
schoolbeleidsplannen.  
Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen. De raad komt regelmatig bijeen. De 
directie van de school woont op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bij om 
de raad te informeren en te adviseren. De MR brengt één keer per jaar een jaarverslag uit. 
Het MR reglement en de notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris van de MR. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de secretaris van de MR. Wilt u eens een vergadering 
bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst 
wel even bij de secretaris aan. 
 
 
Ouderraad 
 
De Ouderraad (OR) ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van allerlei 
activiteiten in school, bijvoorbeeld de kerstviering, het sinterklaasfeest, schoolreisjes en 
creamiddagen. Regelmatig benaderen de OR-leden ook andere ouders om hierbij te helpen. 
Bovendien beheert de OR het schoolfonds dat bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage. De OR 
wordt gekozen uit en door de ouders en vergadert regelmatig. Het OR-reglement ligt ter 
inzage op school, evenals een jaarverslag met daarin onder andere een overzicht van alle 
activiteiten en een financiële verantwoording. Er vinden diverse activiteiten in en buiten 
onze school plaats, waarbij alle ouders een rol kunnen spelen: 
■ projecten 
■ vieringen 
■ feesten 
■ schooldocumentatiecentrum 
■ sportdagen 
■ schoolreis 
■ excursies 
■ kunst activiteiten 
■ afscheid kinderen van groep 8 
■ Kerst- en Paasvieringen 
 
De bezetting van de verschillende raden op schoolniveau leest u in hoofdstuk 7; Ouders. 
 
Incidentele werkgroepen over een thema 



Soms worden ouders gevraagd om incidenteel mee te denken over een onderwerp of 
thema. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Educatief Partnerschap. 


