
 

 

 

 

MR Partnerschap  
Rita van Rens-Mestrom is GZ-psycholoog/gedragstherapeute. Zij is voorzitter van de 
GMR van Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem e.o. en MR-lid 
bj SO De Ommezwaai te Arnhem, een school voor passend onderwijs. 
 
“Ik vind het prettige en betrouwbare partners. Voor mij zijn het gidsen in 
medezeggenschap”, aldus Rita van Rens-Mestrom.  
 
“Al een aantal jaren ben ik MR-lid en voorzitter van de GMR. Onze school heeft een 
MR Partnerschap met CNV Onderwijs. Wij zijn erg positief over de bijdrage van CNV 
Onderwijs ten aanzien van de GMR- en MR-gerelateerde zaken. Sinds januari 2012 
zijn wij op bestuurlijk en administratief niveau gefuseerd en tegelijkertijd is er toen 
een personele unie opgericht. Maar beide organisaties, een cluster 3 en een cluster 4 
school, hebben nog een eigen GMR met eigen financiering voor het MR Partnerschap. 
De cluster 3 school stuurt de rekening direct naar het College van Bestuur. Wij, de 
cluster 4 school, hebben een budget en wanneer dit op is vragen we nieuw budget 
aan. Eigenlijk gaat dit heel gemakkelijk.  
 
De fusie betekent, dat de GMR van de cluster 3 school en de GMR van de cluster 4 
school onder één bestuur vallen. In het kader van de uiteindelijke scholenfusie zullen 
we met elkaar gaan samenwerken. Van huis uit hebben wij verschillende culturen. 
De cluster 3 school werkt onder andere met kinderen met lichamelijke en geestelijke 
beperkingen. Wij zijn een cluster 4 school en werken met kinderen met ernstige 
gedragsproblemen al dan niet psychiatrisch van aard. Om de fusie zo goed mogelijk 
te laten verlopen, hebben wij de hulp ingeroepen van CNV Onderwijs en een beroep 
gedaan op het MR Partnerschap. Annemieke Schoemaker, coach van onze cluster 4 
school, heeft toen een scholingsavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst 
hebben we aan de hand van verschillende stellingen gekeken naar de verschillen 
tussen de GMR van de cluster 3 en de GMR van de cluster 4 school. Het leverde 
verrassende resultaten op en uiteindelijk bleken er meer overeenkomsten dan 
verschillen te zijn. Klaas Jurjens was vanaf het begin betrokken als coach van de 
cluster 3 school.  
 
Inmiddels is Klaas Jurjens ook onze contactpersoon geworden en dat is naar volle 
tevredenheid. Hij verzorgt één keer in de twee jaar een basiscursus voor beginnende 
MR-leden en heeft ons geholpen bij de aanpassingen in de reglementen en statuten. 
Dit jaar heeft Klaas een studieavond georganiseerd in het kader van ons 
scholingsthema ‘de samenwerking tussen medezeggenschapsraden en de GMR’.  
Hij geeft tips en doet aanbevelingen waar wij in de praktijk van de medezeggenschap 
veel mee kunnen. Wij kunnen Klaas altijd op ieder moment consulteren, hij is 
toegankelijk en verzorgt altijd goede inhoudelijke scholing. Dit geldt eigenlijk voor 
alle betrokkenen die we in de loop der jaren bij CNV Onderwijs geconsulteerd 
hebben. Ik ben dan ook erg enthousiast over de bijdrage en betrokkenheid van de 
vakbond.” 


