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Concept verslag GMR 15 november 2018 

Aanwezig: Leila van den Berg, Miranda Rommers, Denise van Veen-van Bemmel, Mirjam van der 

Linden, Anne van der Pol, Bartha Schuiling, Nienke Lakeman, Miranda Melis, Willy Koster (verslag) 

 

1. Vaststellen agenda en verslag 

Opening en welkom door voorzitter  

Het verslag wordt ter vergadering zonder wijziging vastgesteld. 

 

Aanvulling op agenda: vragen van MR Tuselant/Kluft (wordt toegevoegd aan de rondvraag). 

 

2. Mededelingen 

Memo van bestuurder: dit is een duidelijk stuk en roept geen verdere vragen op. Wel twee andere 

punten:  

- werkdrukgelden: er moet nog een terugkoppeling naar personeel m.b.t. enquête  

- functiehuis: het is nog steeds niet duidelijk hoe het nu zit met eventuele doorstroming naar een 

hogere functie. 

Deze punten zullen met de bestuurder tijdens de vergadering besproken worden. 

 

3. AVG 

Er zijn aangepaste stukken en een aanvullend stuk m.b.t. cameratoezicht toegestuurd. 

Het stuk m.b.t. cameratoezicht is te laat aangeleverd, dit komt de volgende keer op de agenda. 

Degene die het stuk al wel gelezen hebben, graag de opmerkingen en vragen naar Denise sturen. Ook 

de overige leden wordt verzocht eventuele vragen aan Denise te sturen, zij zal deze verzamelen en 

aan de bestuurder voorleggen. 

 

De GMR stemt in met de stukken m.b.t. de AVG.  

Hiervoor dient door de bestuurder een verzoek opgesteld te worden dat door de voorzitter van de 

GMR getekend wordt. 

Zie ook artikel 27h van het reglement: deze stukken dienen ter instemming i.p.v. ter advisering 

voorgelegd worden aan de GMR. 

 

4. Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement en statuut 

Medezeggenschapsstatuut 

Art 3, lid 1: moet aangepast worden: uitzoeken wat de regel is m.b.t. het pariteitsbeginsel (actie 

Denise). 

Denise doet een voorstel aan de bestuurder hoe het statuut aangepast zou moeten worden.  

Voorstel: met de bestuurder bespreken welke documenten welke naam dragen en wanneer op de 

agenda komen (Bartha en Miranda Melis) 

Mirjam: heeft een mail m.b.t. compensatie p-geleding aan bestuurder gestuurd. 
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Medezeggenschapsreglement 

Rooster van aftreden: actie: Leila maakt een opzet, de ambtelijk secretaris bewaakt de termijnen. 

Denise verzamelt ook hiervan de opmerkingen en verwerkt deze in het voorstel aan de bestuurder. 

  

5. Ziekte en zeer op scholen 

Dit is een groot probleem. De bestuurder heeft enkele ideeën ter oplossing in het agendaoverleg 

genoemd. Ook vraagt de bestuurder aan de GMR hierin mee te denken.  

Volgens de GMR zou er zou juist ook aandacht moeten zijn voor de huidige medewerkers! De GMR 

vindt dat er goed gezorgd moet worden voor de huidige medewerkers en zorgen dat ze kunnen en 

willen blijven. 

Ook de begeleiding van nieuwe medewerkers dient zorgvuldig te gebeuren. Er wordt nu verschil 

geconstateerd tussen de verschillende scholen qua begeleiding van de startende leerkracht. De GMR 

denkt dat je de startende leerkracht kwijtraakt als je ze teveel laat zwemmen. Op een aantal scholen 

is de begeleiding wel goed verzorgd! 

 

6. Communicatieplan 

Denise past het plan aan en voegt een toelichting hierover toe aan de nieuwsbrief. 

Actie Denise 

 

7. Nieuwsbrief GMR 

We wachten nog even met versturen op een actie van de bestuurder en een paar kleine 

aanpassingen. De nieuwsbrief ziet er goed uit! 

 

8. Scholing MR’en en GMR: stand van zaken 
Dit komt later aan de orde. 

 

De bestuurder schuift aan 

 

1. Memo bestuurder - toelichting 

N.a.v. de memo heeft de GMR geen vragen, deze was duidelijk. 

Wel is er een vraag over de terugkoppeling van de enquête, deze dient door de bestuurder verstuurd 

te worden. actie bestuurder: verstuurt begin volgende week.  

In de memo wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten van de verschillende 

bijeenkomsten rondom het koersplan. Daarna is er verder aan gewerkt, dit heeft een soort 

werkdocument opgeleverd (zie ook agendapunt 5). 

 

Ook is er nog een vraag m.b.t. het functiehuis/de functiemix: hoe bevorder je de doorgroei onder je 

personeelsleden. Zou er nog een onderzoek plaatsvinden? De bestuurder geeft aan dat het om twee 

dingen gaat: 

- nieuwe CAO: de loonschalen zijn veranderd (L10 en L11), dit merken leerkrachten in salaris, maar 

ook de omschrijving is veranderd. Dit heeft gevolgen voor het functiehuis: dit moet een zorgvuldig 

traject worden, het functiehuis zal mogelijk verbreed moeten worden. De betreffende vraagstukken 

zullen t.z.t. aan de GMR voorgelegd worden ter advisering of instemming.  

- percentage LA en LB: de overheid had opdracht gegeven tot 40% LB’ers te hebben binnen de 

stichting. Deze opdracht is komen te vervallen. Meerwerf zal zich nu afvragen welk percentage zij wil 



Concept verslag GMR vergadering 15 november 2018                        -                                                                    Pagina 3 van 5 

 

hebben in hogere functies.  

Mocht je echter ambitie hebben om door te stromen, schroom niet om dit aan te geven! 

 

2. Terugkoppeling werkdrukgelden restant 

Dit staat ook in de memo: bij de meeste scholen is dit budget ingezet, meeste voor personeel maar 

bijvoorbeeld ook voor ICT-middelen. Op schoolniveau is bekend in hoeverre het budget gebruikt is.  

Mocht een werknemer hier vragen over hebben (Is er wat over op onze school? Wat is al besteed? 

enz.), dan adviseert de bestuurder om in gesprek te gaan met de directeur en het team. 

 

3. Actuele (bovenschoolse) onderwerpen 

Het AZC is besproken in de memo. 

De bestuurder meldt nog wel dat er met scholen besproken is hoe gezorgd kan worden dat het 

Sinterklaasfeest een vrolijk en fijn feest moet zijn voor alle kinderen en daar alert op zijn. 

 

4. AVG 

De stukken zijn door de GMR bekeken. 

Het stuk m.b.t. cameratoezicht is nog niet doorgenomen en komt de volgende vergadering op de 

agenda. 

De overige stukken zijn door de bestuurder aangepast met de opmerkingen/vragen van de GMR. 

De vragen en opmerkingen m.b.t. cameratoezicht worden voorafgaand aan de volgende vergadering 

aan de bestuurder gestuurd.  

 

actie Willy: instemmingsformulier maken en sturen aan Denise en Mirjam ter ondertekening 

 

5. Strategisch beleidsplan: stand van zaken 

Er is getoetst of er voldoende rode draad gehaald is uit de verschillende informatie en input van de 

diverse bijeenkomsten. 

De directeuren gaan hiermee enthousiast aan de slag.  

Ook wordt gewerkt aan een interactief instrument om de laatste ontwikkelingen te melden. 

De GMR vindt het plan echter nog wel abstract. Dit is bewust; het is richtinggevend maar geeft ook 

ruimte voor de individuele scholen om daar een eigen invulling aan te geven.  

De vraag wordt gesteld of de ambitie dat Meerwerf je ‘verrijkt’ niet te hoog gegrepen is? Dit is een 

bewuste keuze om de komende vijf jaar een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn. 

 

Wat wordt de rol van de GMR in dit traject? Er komt een koersplan met een onderliggend strategisch 

beleidsplan. De definitieve versie van dit koersplan komt ter goedkeuring in de GMR, het streven is 

eind januari 2019. Daarna kunnen de scholen hun concrete vertaling maken in het schoolplan, 

waaruit acties in de jaarplannen komen te staan. 

De opmerking wordt gemaakt dat dit plan al veel persoonlijker en inhoudelijker is geschreven dan 

het vorige plan. 
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6. Voorstel huishoudelijk reglement en statuut 

De GMR heeft een aantal opmerkingen gemaakt en deze zullen als voorstel ter aanpassing aan de 

bestuurder worden voorgelegd. actie: Denise en bestuurder zullen deze samen doornemen. 

pag. 4 van statuut punt 2 A t/m H: een afvaardiging van de GMR wil graag met de bestuurder deze 

documenten benoemen en een overzicht maken van wanneer deze documenten in de GMR 

behandeld moeten worden. De bestuurder gaat daarmee akkoord.  

Vraag: in deze stukken wordt gesproken over huishoudelijk reglement maar dit document is een 

reglement. Is er ook een huishoudelijk reglement? actie: de bestuurder en Willy zoeken uit. 

 

7. Ziekte en zeer op scholen 

Mogelijke oplossingen die zijn besproken in het agendaoverleg: 

- ouders peilen op lesbevoegdheid via brief 

- informatieavond om vragen/belemmeringen van potentiële invallers te beantwoorden: wat houdt 

hen tegen, wat hebben zij nodig om deze stap wel te maken 

- samenwerking met kdv en bso 

- anders organiseren: onderwijsondersteuners inzetten onder regie van de leerkracht 

- inventariseren onder part-timers of zij urenuitbreiding zouden willen, eventueel op andere scholen. 

Tijdig inventariseren en heldere communicatie! Dan kan dit meegenomen worden in de formatie en 

het desbetreffende personeel weet waar hij/zij aan toe is. Geen verrassingen. 

 

Met de directeuren is een ‘task force’ opgericht om ook snel te kunnen handelen wanneer zich 

kansen voordoen op korte termijn. Maar ook voor de lange termijn, met het oog op het 

bestuursformatieplan. Er is een notitie van het ministerie over wat wel en niet mag bij het inzetten 

van personeel bij tekorten. Dit geeft wel houvast wanneer we het echt niet meer weten. Dit is niet 

ideaal, maar het kan wel helpen.  

De reactie van de GMR is dat er nu vooral gekeken wordt naar potentiele nieuwe leerkrachten. Maar 

er zou juist ook beter geluisterd moeten worden naar het huidige personeel en er moet zorg en 

aandacht zijn hoe deze mensen aan boord gehouden worden.  

 

Kijk ook naar het taakbeleid: wat kan je daaruit wegnemen om de werkdruk bij leerkrachten te 

verminderen (door ze bijvoorbeeld aan specialisten te koppelen.  Een ICT'er opnemen in het 

functiehuis en niet laten drukken op de formatie bijvoorbeeld?)  

Op scholen moeten werkverdelingsplannen worden gemaakt. Het blijkt dat de kennis van de CAO 

niet overal even goed aanwezig is. Er zal hiervoor scholing voor directeuren georganiseerd worden, 

wat door moet vloeien naar het personeel..  

 

De bestuurder geeft aan dat de zorg over het personeelstekort / de werkdruk in alle geledingen op 1 

staat, dus ook in het directeurenoverleg. 

 

Leila noemt Stichting Violet als mogelijke (deel)oplossing omdat daar contracten niet verlengd 

worden.  

 

8. Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen. 

De bestuurder verlaat de vergadering 
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a. Scholing MR en GMR 

Dit loopt goed; de werkgroep is bij elkaar geweest, er is een mail uitgestuurd en de reacties komen 

binnen.  Er zijn 2 trainers aangetrokken voor zowel een beginners- als ‘gevorderden’training, in totaal 

ongeveer 30 man. De Duynvaerder is de locatie waar de bijeenkomst zal plaatsvinden.  

De uitnodiging volgt nog en wordt gemaakt door Anne. 

 

b. Rondvraag en w.v.t.t.k.  
- MR Kluft en Tuselant: vraag over afval scheiden: kan dit niet organisatie-breed worden geregeld? 

Nee, dit is een besluit op schoolniveau.  

- MR Kluft en Tuselant: wanneer wordt de begroting gedeeld? De bestuursbegroting komt in januari 

2019 op de agenda van de GMR en wordt daarmee ook toegestuurd in de stukken aan de 

directeuren en de MR’en. De schoolbegroting moet binnen de eigen MR gedeeld en besproken 

worden. 

- jaarlijks etentje met de GMR: datumprikker uitsturen (geen donderdag) . actie Nienke 

- drive ordenen: actie Willy 

- actie allen: aan Leila doorgeven wat ingangsdatum is van de GMR leden en hoe lang zij er al zitten 

- Leila merkt op dat het lijkt dat er een sfeerverandering plaatsvond t.o.v. het vooroverleg toen de 

bestuurder aangeschoven was en het onderwerp ‘ziek en zeer op scholen’ besproken werd. Dit kan 

mogelijk te maken hebben met de behoefte om door te dringen bij de bestuurder over de noodzaak 

van de problematiek met betrekking tot het onderwerp ‘ziek en zeer op scholen’, ook omdat het 

gevoel heerst dat het op schoolniveau niet altijd opgelost kan worden, hoewel de bestuurder vaak 

aangeeft dit soort onderwerpen op schoolniveau te bespreken. Dit is een onderwerp dat de 

leerkrachten erg bezighoudt. 

- Willy vraagt of de GMR een half uur eerder kan beginnen. Dit is niet haalbaar voor een aantal leden. 

- Anne: er is geen personeelstoilet op de nieuwe locatie van Kakelbont, deze is opgeofferd voor een 

leerlingentoilet. De lokalen zijn een heel kleine ruimte, ramen kunnen niet open, bureau past niet in 

het lokaal, kinderen hebben geen eigen tafel maar groepstafels vanwege de beperkte ruimte etc. 

Lopen tegen allerlei zaken aan die niet acceptabel zijn. Het personeel vraagt nu een nieuwe RI&E aan 

om dit aantoonbaar te maken. Dit is op initiatief van het personeel. De GMR zet hier vraagtekens bij. 

Is dit een taak/de rol van het personeel? 

- concept verslagen op de website vervangen door de definitieve versie : actie Willy 

- afspraak: verslagen van vorig schooljaar en lopend schooljaar op de website plaatsen 

 

De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


