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Zoals ieder jaar gebruikt de Gemeenschappelijke Medezeggeschapsraad een 
activiteitenplan om alle plannen en verslagen van het College van Bestuur te 
bekijken en/of van advies te voorzien. Bij een aantal dient instemming verleend te 
worden. 
 
Op die manier is dit jaar ingestemd met de begroting en met het 
bestuursformatieplan. Deze stukken, zijn de laatste jaren vaak laat verstrekt door het 
College van Bestuur. Laatstgenoemde heeft toegezegd ernaar te streven om het 
volgende bestuursformatieplan op hetzelfde moment naar de GMR te sturen als naar 
de directeuren. De streefdatum is 1 april 2021. Ook wordt gekeken naar een ander 
format, vanwege de leesbaarheid. 
 
Het afgelopen jaar heeft het College van Bestuur zich sterk gemaakt voor het 
Marietje Kessels Project. Dit project gericht op weerbaarheid van kinderen is van 
groot belang voor alle kinderen in Goirle en wordt op waarde geschat door College 
van Bestuur. 
 
Ook stond het College van Bestuur achter de staking van de leerkrachten. Op de 
werkvloer was het lerarentekort dit schooljaar zichtbaarder dan ooit.  
De komende jaren kan door de benoeming van het boventallige personeel stichting 
Edu-Ley financieel onder druk komen te staan. Om de stichting gezond te houden, 
zal de controle van de GMR en Raad van Toezicht op het College van Bestuur 
belangrijk zijn de komende jaren. 
 
Er is dit jaar een grootschalig tevredenheidsonderzoek op alle scholen binnen 
stichting Edu-Ley uitgevoerd. Dit tevredenheidsonderzoek is elke 2 jaar. Alle 
onderdelen (leerlingen, ouders, medewerkers) scoren iets hoger dan vorige periode.  
 
Dit jaar is de inspectie van onderwijs bij twee scholen geweest. Gezien de fase 
waarin stichting Edu-Ley zich op dit moment bevindt is het College van Bestuur erg 
tevreden met de uitkomsten. 
 
Opvallend is de verdere groei van samenwerking tussen stichting BOOM, Edu-Ley 
en Samenwijs. 
 
Aan het einde van dit schooljaar stond het Coronavirus centraal. Vergaderingen zijn 
hierdoor afgelast en hebben digitaal plaatsgevonden. Volgens de oudergeleding was 
er veel communicatie van zowel de scholen als Stichting Edu-Ley. Ouders hebben 
die als positief ervaren. 
 


