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Notulen GMR  
Datum: maandag 27 januari 2020 
Tijd: 19:30 uur 
Voorzitter: Denise van Bemmel-van Veen 
 
Aanwezig:  
Denise van Bemmel-van Veen, voorzitter  
Bartha Schuiling, penningmeester 
Leila van den Berg-van Zaal 
Miranda van Dorland-Rommers 
Miranda Melis 
Anne van der Pol 
Leonoor Kints, directiesecretaris 
 
Afwezig (met bericht):  
Nienke Lakeman-de Greve 
 
Vooroverleg: 
1. Opening en welkom door voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 
Mededelingen voorzitter:  
Er is voor morgen, dinsdag 28 januari, een uitnodiging ontvangen voor een 
personeelsbijeenkomst. Hier komt Mediwerk zich voorstellen en er zal uitleg gegeven 
worden over het personeelsbeleid. Deze bijeenkomst wordt nog een keer georganiseerd op 
de stakingsdag. Opvallende zaken zullen teruggekoppeld worden aan de GMR. Het doel van 
deze bijeenkomst is informeren. Er wordt geen input gevraagd. 
Uitnodiging opening onderwijshuis donderdag 27 februari om 16:00 uur: 
Een aantal GMR leden kan hierbij aanwezig zijn: Denise, Bartha, Anne en Miranda Melis. 
Wellicht Nienke ook. 
Mail directeuren:  
De voorzitter geeft aan dat ze vandaag telefonisch contact heeft gehad met de bestuurder 
en de van de directeuren ontvangen mail heeft doorgestuurd. Ze heeft bij de bestuurder 
aangegeven dat de GMR zich afvraagt waarom de directeuren zich niet gehoord voelen. De 
GMR vraagt zich af wat er misgaat in de communicatie. De bestuurder heeft bij de voorzitter 
aangegeven dat hier nog winst te behalen valt. De voorzitter heeft aangegeven hier graag 
terugkoppeling op te ontvangen (actiepunt). Hoewel de mail afkomstig is van de directeur 
van de Dijk, is de mail afkomstig van alle directeuren. De directeuren willen hiermee duidelijk 
maken dat zij het zeker niet altijd eens zijn als er door de bestuurder gezegd wordt “de 
directeuren vinden”. In de scholingsavond is dit besproken met degene die de avond leidde. 
Zij was van mening dat de medezeggenschap voor directeuren wettelijk niet goed geregeld 
is, maar geeft aan dat zij hun grieven bij een klachtenbureau zouden moeten leggen. Hetzij 
het klachtenbureau van Meerwerf en als dat er niet is, een extern klachtenbureau.  
Over het processueel verloop wordt besproken dat de GMR de memo van de bestuurder 
tegelijk met de directeuren ontvangt. Wordt deze memo besproken tijdens het 
directieoverleg? Is er ruimte om vanuit de directeuren te reageren richting de bestuurder 
voordat de memo ontvangen wordt door de GMR? Dit advies wil de GMR afgeven, mocht dit 
niet het geval zijn.  
De GMR vraagt zich af of er een verslag gemaakt wordt van het directieberaad en of deze 
intern gedeeld kan worden om inzicht te krijgen. Is dit wenselijk? De GMR besluit aan de 
bestuurder te vragen hoe hij dit ziet en wat hij ermee gaat doen 
Memo bestuurder:  
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Er is besloten de memo niet meer te behandelen op de vergadering, maar dat de GMR 
vragen naar aanleiding van de memo per mail stelt. Dit is gebeurd. De antwoorden van de 
bestuurder zijn pas vandaag om 19:15 uur ontvangen. Geen van de GMR leden heeft deze 
dus nog kunnen bestuderen. 
De GMR vraagt zich af hoe het komt dat zoveel mensen hun functie neerleggen. En vraagt 
zich af wat er aan de hand is, ook in combinatie met de mail van de directeuren.  
De voorzitter geeft aan hier vandaag met de bestuurder over te hebben gesproken en dat 
hij heeft aangegeven dat het allemaal verschillende gevallen betreft.  
De GMR zal dit verder aankaarten bij de bestuurder.  
4. SVZ statuut GMR a t/m H 
De voorzitter geeft aan dat hier de bevoegdheid instemming of advies nog bij moet. 
Volgende keer zal het daarom weer op de agenda staan. Dit kwam mede als advies voort uit 
de mailing van de directeuren, waarvoor dank.  
5. SVZ Meerwerf goes Global 
De GMR vraagt zich of de werkgroep MGG duidelijk was wat de reden is geweest hen uit te 
nodigen voor een presentatie van de pilot. Aangenomen wordt dat de groep de GMR mee 
wil nemen in de beleidskeuzes. Dit is wel waar de GMR graag wil meedenken m.b.v. input 
van de achterban. Wat is het overstijgende doel van MGG? Is dit het binden van talenten 
aan Meerwerf? En waarom gaan onze talenten dan weg? Waarom is er niet de 
samenwerking gezocht met Sarkon? Dit zijn o.a. de vragen die spelen.  
 
NB: de eerst drie punten van de agenda zijn behandeld op het na-overleg en hiernaartoe 
verplaatst.  
 
Overleg met de bestuurder: 
6. MGG presentatie door werkgroep 
De voorzitter heet de werkgroep welkom.  
De werkgroep bedankt voor de uitnodiging en geeft aan dat er een presentatie is gemaakt 
voor de GMR. De werkgroep erkent dat deze bijeenkomst in een veel eerder stadium plaats 
had moeten vinden.  
Een van de leden van de werkgroep is tijdens een privéreis naar Nepal geweest en heeft 
daar kennis gemaakt met Lies Vink, een Nederlandse vrouw van inmiddels 78, die daar een 
kindertehuis runt. In dit kindertehuis zitten 100 kinderen, die allemaal naar school gaan. Op 
deze school, is, op verzoek van de school zelf een onderzoek gedaan naar hoe het 
onderwijs ervoor staat. Dit onderzoek is uitgevoerd door Nederlanders en vergelijkbaar met 
zoals de inspectie in Nederland onderzoek doet. Beoordeeld zijn onder andere het 
didactisch handelen, pedagogisch handelen, de kwaliteit van de lessen en dergelijke.  
Hier kwam uit naar voren dat de leerlingen totaal niet betrokken zijn bij hun leerproces. Alle 
leerlingen krijgen les op één niveau: er is één leraar voor 60 kinderen, die allemaal dezelfde 
les krijgen. Leerlingen zijn niet weerbaar, laten hun mening niet horen, dat bestaat daar 
gewoon nog niet. Een deel hiervan is cultuur.  
Na dit onderzoek waren er eigenlijk geen vervolgstappen mogelijk en dat is jammer, dat 
bleef knagen. Daarom zijn de mogelijkheden onderzocht om daar heen te kunnen en daar 
iets te betekenen. Het project was echter te groot voor één of drie leraren. Er is gedacht aan 
een project in de lijn van Teachers for teachers en education for all. Dit is door de werkgroep 
bij de bestuurder neergelegd. Deze reageerde positief. Vervolgens is het bij de directeuren 
neergelegd en die reageerden ook positief. Ondertussen waren er ook al een aantal 
collega’s aangehaakt. Het project is in een periode van 8 weken uit de grond gestampt. Ook 
sloten een aantal ondernemers zich aan als sponsoren. Onderweg zijn er mooie dingen 
tegengekomen, maar ook hobbels en kritische vragen. 
De bestuurder geeft aan enthousiast te zijn in combinatie met het koersplan. Ook wilde hij 
ruimer omgaan met het professionaliseringsbudget. Ook voor hem was het een pilot. Hij 
vond het mooi om hiermee de verbinding tussen lokaal en internationaal te maken.  
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De werkgroep geeft aan dat de verbinding binnen de groep en binnen Meerwerf hierdoor 
groter is geworden. Er is een trots gevoel, de leden zijn trots op elkaar en er is een gevoel 
van dankbaarheid.  
De opbrengsten voor de Jeevan Tara Academy: 

 Inzicht en ervaring in nieuwe manieren van lesgeven: coöperatief & sociaal-
emotioneel leren 

 Waardevol contact tussen leerkrachten & kinderhuis 
 Geïnspireerde en gemotiveerde leerkrachten 

De werkgroep geeft aan dat er een zaadje is geplant en dat het ook nog steeds groeit. 
Daarnaast zijn er opbrengsten voor het kindertehuis: 

 Contact met school 
 Financiële (€ 7.342, -) en materiële steun 
 Cadeautjes van leerlingen uit Nederland 

Het is te hopen dat de kinderen van Meerwerf ook baat hebben van deze expertise. 
7. Vragen GMR – MGG 
De voorzitter geeft aan dat de GMR nog wel vragen heeft. Gezien de tijd waarmee de 
presentatie is uitgelopen zullen deze nog gemaild worden. De GMR ziet de antwoorden hier 
graag schriftelijk op terug. 
MGG werkgroep verlaat de vergadering 
 
8. Evaluatie MGG presentatie 
De GMR kan zich voorstellen dat de werkgroep hier warm voor loopt. Het bundelen van die 
krachten, kun je ook binnen Meerwerf doorvoeren. Je kunt elkaars expertise gebruiken. Je 
kunt dit aangrijpen als reden dat mensen dit ook binnen Meerwerf voor de eigen leerlingen 
willen. De vraag is hoe je dit ook op de scholen voor elkaar kunt krijgen.  
De bestuurder geeft aan het ook mooi te vinden dat de krachten gebundeld worden en 
hoopt dit binnen Meerwerf te bestendigen. Buiten dat er goed werk is gedaan, benut je 
elkaars expertise en verbind je met elkaar.  
De GMR is van mening dat dit bij deze mensen van binnenuit komt en niet is opgelegd. 
Kanttekening is wel dat er gewaakt voor moet worden dat het niet dezelfde groep blijft. We 
horen mensen al zeggen: volgende keer weer. 
De bestuurder is het hiermee eens. 
De GMR is overigens van mening dat iedere leraar intrinsieke motivatie moet hebben, niet 
alleen deze zeven van de werkgroep. De vraag is of je daarvoor naar Nepal moet. Het doel 
van deze reis was helpen in Nepal. De inspiratie die eruit voortkwam is een bijproduct 
gebleken.  
De GMR heeft het gevoel dat de werkgroep de GMR kwam overtuigen van het nut van de 
reis. Maar dat staat buiten kijf. Dat waren de kanttekeningen niet die de GMR gemaakt heeft. 
De kanttekeningen gingen niet over de inhoud, maar over het proces. Onder andere de link 
met het koersplan werd gemist. 
De GMR zal haar vragen mailen aan de werkgroep (actiepunt) en ziet de antwoorden met 
belangstelling tegemoet.  
9. SVZ statuut GMR a t/m H 
De voorzitter geeft aan dat dit schriftelijk afgehandeld wordt.  
10. Concept plan verbetering samenwerking bestuur + GMR 
De voorzitter geeft aan dat er in het vooroverleg over het plan gesproken is met (een deel 
van) de GMR. Wat daar besproken is, is in korte lijnen gedeeld met de bestuurder. Daar kan 
nu nog warm over gesproken worden. Wat er in het concept gemist wordt is concretere 
tijdlijnen, concretere doelen. Het is de wens dat dit aangevuld wordt. 
De bestuurder geeft aan dat het plan slechts een concept is, het is niet klaar. Het is een 
groeidocument. Er kunnen dingen aan toegevoegd worden en dingen van afgevinkt worden. 
De GMR complimenteert de bestuurder met het plan.  

 Inzake de informele overleggen vraagt de GMR zich af of dit mogelijk is, qua 
tijdsbelasting en in ieders agenda.  
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 Inzake de personele veranderingen vraagt de GMR naar de samenhang van de 
personele veranderingen op Villa Kakelbont en de Duynvaerder 

De bestuurder geeft aan dat deze zaken niet met elkaar te maken te hebben. De directeur 
van de Duynvaerder vindt de functie minder bij haar passen dan gedacht en wil daarom 
weer liever voor de klas staan. Het moment dat zij dat aangaf was na het versturen van de 
memo, vandaar dat het niet in de memo is opgenomen. De bestuurder geeft aan dat in dit 
soort gevallen de MR van de school het eerste aanspreekpunt is en dat direct een afspraak 
is gemaakt met de voorzitter van de MR (met het verzoek het nog onder zich te houden). 
Hierna zijn de ouders en de leerlingen geïnformeerd.  
De GMR vraagt naar het dwarsverband met de twee andere directeuren  
De bestuurder antwoord dat dat er niet is. Bij Villa Kakelbont is er een verschil van inzicht 
tussen het bestuur en de directie. Er is geen relatie met de directeur van de Duynvaerder.  
De IB-er op de Duynvaerder was ziek en is herstellende. Zij komt wellicht helemaal terug op 
de Duynvaerder. Er zijn op het moment dus een aantal vacatures tegelijk, maar deze zijn 
allemaal met een andere insteek en een andere oorzaak. Hier zit geen samenhang in.  

 Inzake het geval dat er contact gewenst is met de voorzitter geeft de GMR aan dat 
het het verzoek van de GMR is, om dit centraal te regelen/melden, dan kan binnen 
de GMR afgestemd worden wie er komt en wie er meegaat ter ondersteuning. Het is 
het verzoek van de GMR om dit via de directiesecretaris af te stemmen. De GMR 
kan dan zelf bepalen wie de juiste persoon is voor een bepaald overleg. Uiteraard zal 
er altijd teruggekoppeld worden na overleg.  

 Inzake de “speerpunten” heeft de GMR zich bedacht. Het is, bij nader inzien, de 
voorkeur van de GMR om zich te richten op de stukken waar het om draait en niet 
nog meer punten erbij te pakken. Er moet afgebakend worden wat de taken van de 
GMR zijn. De onderwerpen moeten uitgedund worden.  

Inzake de mail van de directeuren is de GMR benieuwd wat de bestuurder hiermee gaat 
doen. 
De bestuurder geeft aan dat informatie elkaar soms kruist. Hij vermoedt dat daar hier ook 
sprake van is. Vragen worden normaliter in het directieberaad gesteld. De bestuurder zal 
navragen wat de insteek en de bedoeling van deze mail is. De informatie gaat op maandag 
naar de GMR en de woensdag erna wordt dit in het directieberaad behandeld. Wellicht is dit 
niet het meest ideale tijdstip en zou de informatie eerst naar de directeuren moeten en 
daarna pas naar de GMR.  
De voorzitter geeft aan dat ze hier graag een terugkoppeling op ontvangt (actiepunt).  
De GMR geeft aan dat de mail verstuurd is na het directieberaad. Dus dat directieberaad is 
kennelijk niet naar tevredenheid geweest. 
De bestuurder geeft aan dat hij dat niet kan ontkennen. 
Inzake personeel vraagt de GMR naar Jennifer Muse die nog even aanblijft.  
De bestuurder geeft aan dat de personeelsfunctionaris ziek is en dat hij zo lang hij nog 
herstellende is, vervangen zal worden door Jennifer Muse. Jennifer was in dienst bij YER. 
Meerwerf kan alleen declareren via het vervangingsfonds. Ze is nu in dienst bij Meerwerf, dit 
drukt de kosten waardoor ze wat langer kan blijven. Er ligt namelijk nog steeds een hoop 
werk op P&O vlak en de bestuurder wil niet dat de personeelsfunctionaris meteen bedolven 
wordt onder het werk en vervolgens weer uitvalt. De bestuurder vraagt of de GMR ruimte wil 
geven voor een tijdelijke formatie-uitbreiding.  
De GMR geeft aan te willen weten voor hoe lang en wat dat op gaat leveren. 
De bestuurder geeft aan dat dit een personeelsbeleid is. De bestuurder begrijpt dat men 
kritisch is op het uitgavenpatroon van het bestuursbureau. We hebben echter een klein 
apparaat, waar een hele grote vraag ligt, bijvoorbeeld op het gebied van de 
werkdrukverlichtingsgelden.  
De GMR vraagt in dit licht naar het secretariaat en het herijken van het bestuursbureau. 
De bestuurder geeft aan dat drie jaar geleden de bestuursinrichting anders is geworden, 
maar het bestuursbureau is nog niet mee veranderd. Waar het secretariaat tot die tijd alleen 
moest uitvoeren, archiveren, bewaren en verantwoorden, moet het secretariaat nu zelf de 
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juiste informatie aanleveren en zelf reflectief zijn op hun werk. Tevens moet er nog tien jaar 
digitaliseringsslag gemaakt worden. De huidige secretariële medewerker heeft aangegeven 
dat dit niet past bij haar, dat zij dit niet wil en/of kan. Ze neemt op een positieve manier 
afscheid. 
De secretariële functie werd tot nu toe gewaardeerd in schaal 5/ niveau 4, in de nieuwe CAO 
zal dit worden administratief C met schaal 6. Het moet iemand worden die de processen ook 
kan coördineren, die zorgt dat de rapportages op tijd komen, iemand op een iets hoger 
niveau, een office manager.  
De bestuurder vraagt of de GMR hiermee akkoord gaat. Nu bekend is dat de huidige 
secretariële medewerker stopt, zal de bestuurder de vacature graag een dezer dagen delen. 
De voorzitter geeft aan dat de GMR dus twee stukken kan verwachten, die van office 
manager en die van Jennifer Muse. 
De bestuurder geeft aan dat dat klopt, maar dat de vacature van office manager urgent is.  
De GMR vraagt of de bestuurder met een aangepast concept plan komt met een concreet 
tijdspad en voorstellen data voor eventueel twee informele bijeenkomsten (actiepunt). 
De bestuurder geeft hier akkoord op. Tevens wil hij graag nog wat toelichting geven op het 
inspectiebezoek. De Thijsseschool gaat een heel mooi inspectierapport krijgen en scoort 
een “goed” op de component veiligheid. Voor wat betreft de Tuindorpschool heeft de 
inspectie aangegeven de interventies te zien, ook van mening te zijn dat dit de juiste 
interventies zijn, maar de resultaten zijn er nog niet. Ondanks dat we het aan zagen komen 
en het er niet mee oneens zijn, doet het toch iets met mensen. We hebben een school met 
een stempel “zeer zwak”. Het doet iedereen iets, de leraren, de directeur en ook de 
bestuurder zelf. We hebben 46 weken om van zeer zwak naar zwak te gaan. De bestuurder 
geeft aan te geloven in die school, we geloven dat het kan, het is op Thijsseschool ook 
gedaan. De vraag is of de juiste leerkrachten op de juiste plek zitten. Er zal wellicht een 
herschikking plaats vinden. Op Villa Kakelbont zal een waarnemend locatiedirecteur komen, 
die de processen kent. Deze zal hierin gesteund en begeleid worden. Deze nieuwe 
waarnemend directeur heeft hier veel zin in en ziet kansen en hoopt ook dat het rust gaat 
geven. 
De bestuurder geeft aan dat de uitslag van de inspectie nog is stilgehouden. A.s. woensdag 
is er een bijeenkomst waarbij de ouders werden bijgepraat. De leraren zijn hierbij aanwezig 
en ook de bestuurder. We willen daar weer een mooie school bouwen, de wijk verdient het, 
de mensen verdienen het en de leerlingen verdienen het.  
De voorzitter vraagt of de leraren nog geïnformeerd worden vanuit het bestuurskantoor, zij 
geeft aan dat wel belangrijk te vinden. De informatie dient niet via de krant vernomen te 
worden. Ook vraagt ze of de krant nog geïnformeerd zal worden om speculaties voor te zijn. 
De bestuurder geeft aan nog niet te weten of hij zelf contact zal zoeken met de krant. Hij 
zegt toe alle medewerkers via de info mail te informeren over dit onderwerp (actiepunt). 
De GMR vraagt wie “wij” zijn? (wat betreft de mening over de Tuindorpschool)  
De bestuurder beaamt dat wellicht niet iedereen binnen Meerwerf dat vindt. Hij hoort ook 
signalen dat deze school een lange historie heeft van slecht onderwijs en dat het nooit wat 
zou worden. De bestuurder is echter van mening dat er alle signalen zijn dat het kansrijk is. 
De stelling dat er geen kinderen zijn gaat ook niet op. De school richt zich op Tuindorp-oost. 
In die wijk wonen 140 leerlingen, waarvan er maar een handvol naar de Tuindorpschool 
gaat. 
De gemeente heeft Tuindorp 2020 als aandachtsgebied, ook op het gebied van onderwijs. 
Als we het ermee eens zijn dat die wijk een school verdient, dan kunnen wij dat niet alleen 
bekostigen, dan zal de gemeente ook moeten bijspringen. Er komt een vijfjarig stappenplan 
met indicatoren er op. Er zal gemonitord worden of we de resultaten halen die we willen (en 
moeten!) halen. 
De GMR geeft aan dat de Tuindorpscholen pieken en dalen heeft gehad in leerlingenaantal, 
maar zo laag als het nu is, is het nog nooit geweest. 
De bestuurder geeft aan dat het leerlingenaantal nu 45 bedraagt. Op deze school moet een 
intrinsiek gemotiveerd team komen. Maar, de bestuurder beaamt dat “wij” nog niet iedereen 
is.  
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11. Actielijst doornemen  
De actielijst die erbij gezonden is, is heel oud. Er zal een meer recentere actielijst worden 
gemaakt n.a.v. de laatste twee vergaderingen (actiepunt). 
De bestuurder verlaat de vergadering 
 
Na overleg: 
12. RvT herziene versie bac reglement voorstel 
De voorzitter geeft aan dat hier nog opmerkingen over zijn. Deze zullen per mail verstuurd 
worden (actiepunt). De voorzitter verzoekt eventuele opmerkingen hierover voor woensdag 
te mailen.  
13. RvT voorstel verbetering communicatie GMR en RvT 
De voorzitter geeft aan dat de reactie van de RvT te laat is ontvangen en dus pas volgende 
vergadering wordt behandeld. De reden dat dit punt op de agenda staat is om te bespreken 
of de GMR van mening is dat er een BOT gesprek dient plaats te vinden.  
De GMR is van mening niet voor een gesprek met enkel de voorzitter te zijn, maar voor een 
gesprek met de voltallige RvT en GMR, met als doel de communicatie te verbeteren. De 
GMR is ook voornemens hierbij een externe partner mee te nemen, zoals bijvoorbeeld 
degene die de studieavond begeleid heeft. 
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de GMR geen BOT gesprek wil. 
Bovenstaande uitnodiging zal aan de RvT worden teruggekoppeld (actiepunt). 
Het toezichtsplan zal via een reactiesysteem via de mail behandeld worden. 
14. Nieuwsbrief januari 2020 GMR 
De voorzitter geeft aan dat het concept is gemaild. Hier is nog wat input op gekomen.  
15. Evaluatie studieavond MR’en en GMR 23-1-2020 
De voorzitter geeft aan dat deze ook al geëvalueerd is in de groepsapp. Het was mooi om 
te zien dat iedereen zo betrokken was en dat voelde goed. Tevens is de GMR tevreden over 
de begeleiding door de deskundige. Er was een mooie opkomst en op de 
feedbackformulieren is 100% positief gereageerd op de vraag of de studieavond als zinvol 
wordt ervaren. De studieavond is dus zeker iets wat een vaststaand gegeven moet blijven.  
16. Rooster van aftreden GMR en RvT doornemen 
De voorzitter geeft aan dat er twee vacatures zijn bij de RvT en dat de GMR de 
profielschetsen nog steeds moet krijgen.  
Over de vacatures binnen de GMR, geeft een lid aan niet te weten of het wenselijk is dat ze 
na haar functieverandering aanblijft als GMR lid. Zij heeft wel een opvolger gepolst. Er wordt 
afgesproken dat zij haar functie binnen de GMR blijft vervullen en dat dit in goed overleg zal 
plaatsvinden.  
Er zal een aangepaste versie van het rooster van aftreden gemaild worden (actiepunt). 
Er zijn inmiddels vacatures geschreven voor zowel de oudergeleding als de 
personeelsgeleding. Deze moeten op korte termijn verstuurd worden (actiepunt). 
Het idee wordt geopperd om actief nieuwe leden te werven bij de MR-en. Hiertoe worden de 
MR’en onderverdeeld. Om het lidmaatschap van de GMR aantrekkelijker te maken wordt 
gesuggereerd de vergoeding in de vacature op te nemen. Voor de oudergeleding bedraagt 
deze € 250,- per jaar. Voor de personeelsgeleding zijn hier zes roostervrije dagen/zes 
uitbetaalde werkdagen voor. Er zal gelobbyd worden voor beiden. 
17. Processueel verloop concept notulen 
De notulist geeft aan het processueel verloop van de notulen bijzonder te vinden. De 
notulen worden namelijk al verstuurd naar de GMR, de MR-en, de directeuren en op de 
website geplaatst, voordat deze in de vergadering vastgesteld zijn. Als er hierna door de 
GMR leden commentaar op is, dat iets te scherp is of niet juist weergegeven is, dan is hier 
eigenlijk niets meer aan te doen. 
De voorzitter stelt voor dat de notulen in het vervolg eerst naar de voltallige GMR verstuurd 
worden voordat ze naar de overige ontvangers verzonden worden.  
De notulen worden door de notulist binnen een week aangeleverd. Daarna heeft de GMR 
drie dagen de tijd om de notulen te becommentariëren, daarna zullen ze verstuurd worden 
naar de bestuurder. Die heeft dan ook drie dagen de tijd om de notulen te 
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becommentariëren. Worden de notulen eerder verzonden door de notulist, dan is er meer 
tijd. Uiterste dag is de tweede woensdag na de vergadering.  
Nadat de notulen door de bestuurder zijn bekeken, gaan ze nog langs de voorzitter en dan 
zullen ze naar de rest van de overige ontvangers verzonden worden. De termijn van 14 
dagen blijft staan, dus het vraagt om een snelle reactie van iedereen. Anders is het niet 
haalbaar. De termijn oprekken naar 21 dagen is niet wenselijk, gezien de aard van sommige 
stukken. Het moet wel recent blijven wat de GMR heeft behandeld en deelt met de 
achterban. Commentaar dat na de gestelde termijn komt is te laat en wordt niet 
meegenomen. 
18. Datum vaststellen etentje GMR 
Er was een datumprikker uitgezonden. Dit heeft echter niet geleid tot een datum waarop 
iedereen kan. Er zal daarom nog een nieuwe datumprikker uitgezonden worden met ruimere 
data, vanaf maart en ook nog na 10 juni (actiepunt). 
19. Rondvraag 
In de rondvraag wordt toch nog MGG aangestipt. De GMR hoopt dat er uit de commissie 
goed werkgeverschap hier ook nog iets over komt. Voorlopig moeten we de antwoorden op 
de vragen afwachten. MGG blijft een agendapunt.  
 
Vergadering gesloten om 22:30 uur. 
 
Actiepuntenlijst 
Agendapunt: Wie: Wat: Wanneer: 
3. en 10. Bestuurder Reactie op mail directeuren 

terugkoppelen. 
z.s.m. 

8. GMR Vragen mailen aan de werkgroep MGG z.s.m. 
10. Bestuurder Concept plan aanvullen + 2 data voor de 

informele bijeenkomsten 
z.s.m. 

10. Bestuurder Alle medewerkers mailen omtrent de 
Tuindorpschool. 

z.s.m./ 
tijdig 

11. Directiesecretaris Nieuwe actielijst opstellen. z.s.m. 
12. GMR opmerkingen BAC reglement mailen voor 29-1-

2020 
13. GMR Rvt reactie op verzoek BOT gesprek 

terugkoppelen. 
z.s.m. 

16. GMR Aangepast rooster van aftreden mailen z.s.m. 
18. GMR/ Bartha Nieuwe datumprikker uitsturen z.s.m. 

 


