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Concept verslag GMR-vergadering 25 november 2019 
Aanwezig: Nienke Lakeman, Leila van den Berg, Miranda Rommers, 
Bartha Schuiling, Denise van Bemmel-van Veen en Leonoor Kints 
(directiesecretaris) 
Afwezig (met bericht): Miranda Melis, Anne van der Pol. 
 
Vooroverleg: 

1. Opening en welkom door voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur. De voorzitter geeft aan dat er een 
ambitieuze agenda ligt en dat er strak op de tijd gelet zal worden. 

2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering 
De agenda en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen/ingekomen stukken: 
a. Mail van de Vloedlijn 
b. Mail van Jennifer Muse inz. Personeelsbudget 
c. Reactie van Wietske Wijnants op MGG 
d. Mail van de Duynvaerder inzake MGG 

4. Werkbaarheid GMR 
De onvrede wordt uitgesproken over de late ontvangst van de mail van Jennifer 
Muse (hierna: JM). Uit onvrede besluit de GMR alleen de mail van JM te bespreken 
en daarna zal bij de bestuurder aangegeven worden dat de GMR het overleg 
opschort tot het moment dat de bestuurder de GMR correct en tijdig informeert en als 
volwaardig gesprekspartner ziet. Tevens geven diverse GMR leden aan dat het 
lidmaatschap van de GMR op deze manier geen voldoening geeft.  
Er wordt besloten dat er tevens een mail opgesteld zal worden richting de RvT 
(actiepunt). Tenslotte zal er wel gereageerd worden op de mails van de Vloedlijn en 
de Duynvaerder (actiepunt), echter zonder voorafgaand overleg met de bestuurder.  
Er wordt een lijst punten opgesteld die straks met de bestuurder besproken zal 
worden. 

5. Memo Nils 
Niet behandeld. 

6. Begroting 
Niet behandeld. 

7. SVZ vacature P-geleding + O-geleding 
Niet behandeld. 

8. SVZ statuut GMR A t/m H 
Niet behandeld. 

9. SVZ Meerwerf goes Global 
Niet behandeld. 

10. RvT profielschets 
Niet behandeld. 

11. RvT herziene versie BAC-reglement voorstel 
Niet behandeld. 

12. RvT voorstel verbetering communicatie GMR en RvT 
Niet behandeld. 

 
Overleg met de bestuurder: 
De bestuurder bedankt de GMR dat de vergadering naar een eerder tijdstip kon verplaatsen. 
De GMR behandelt graag eerst de mail van JM met JM. 

1. Toelichting mail personeelsbudget door Jennifer Muse 
JM vertelt dat ze in oktober bij Meerwerf is begonnen naar aanleiding van de ziekte 
van de personeelsfunctionaris. Ze heeft eerst gekeken naar de tijdelijke aanstellingen 
en daarna is ze gaan kijken naar de budgetten. Een aantal scholen bleven keurig 
binnen de budgetten, maar een aantal scholen gingen er iets overheen. Maar als je 
deze kleine overschrijdingen op gaat tellen, loopt dit toch snel op. Op het moment dat 
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ze dat constateerde waren er juist net vier mensen aangenomen. Gezien de 
overschrijdingen in het budget kunnen er op dit moment geen uitbreidingen meer 
gedaan worden. Er zijn echter een aantal mensen met een tijdelijke aanstelling, die 
we toch graag voor Meerwerf zouden willen behouden. Bovenstaand verhaal is 
eveneens toegelicht in het directieberaad. 
De bestuurder geeft aan dat in dat directieberaad, nu twee weken geleden, dieper 
op dieper op de mail is ingegaan. Door de zomervakantie en daarna het 
ziekteverzuim van de personeelsfunctionaris zijn er een aantal zaken blijven liggen. 
Daarna is JM aangenomen. In die zin is dus direct gesignaleerd en gehandeld. 
De GMR vraagt zich af waarom dit allemaal zo lang heeft geduurd.  
JM is juist van mening dat de handelswijze goed is gegaan is en is van mening dat 
sturing op de budgetten nodig is. 
De GMR vraagt wanneer de overschrijding geconstateerd is. 
JM geeft aan dat dit een dag voor de mail verstuurd is. 
De GMR spreek haar verwondering uit dat zij hierover tijdens de 
begrotingsbehandeling niets vernomen heeft. 
De bestuurder geeft aan dat dit een sturing is op de begroting 2019 en dat de 
begroting 2020 hier los van moet worden gezien.  
JM geeft aan dat het te maken heeft met potjes geld die niet goed zijn weggezet. 
Hier is vervolgens meteen gezeten en besloten dit aan te pakken omdat het moet 
kloppen. 
De GMR heeft JM een aantal vragen gesteld. Deze worden doorgelopen:  
Vragen GMR n.a.v. e-mail Jennifer Muse 5-11-19  
Punt 1: (zie mail) 
“Dit betekent ook dat je dan als directeur bijvoorbeeld zelf invloed hebt of je een 
medewerker voor L11 wil aandragen (waarbij leidend moet zijn dat iemand ook 
daadwerkelijk de functie van een leerkracht L11 heeft), of dat je ervoor kiest om een 
extra LIO-er in te zetten als je budget over hebt, omdat je dan duidelijk kan zien of 
jouw budget dit toelaat.” 

1. Hoe verhoudt deze uitspraak zich t.a.v. de bestuursbrede aanstelling? 
JM antwoord dat als iemand een bestuursbrede aanstelling heeft, dat dat betekent 
dat je dus overgezet kunt worden naar een andere school.  

2. Worden eerder gestelde percentages t.a.v. het aantal LB-ers/L11 volledig los 
gelaten? 
JM antwoord dat Meerwerf relatief veel mensen als L11 in dienst heeft. Daarom is 
gekeken worden naar de verhouding die er nu is per school en is die goed.  
De GMR vraagt of deze percentages niet worden losgelaten. 
JM antwoord dat 36% in L11 hoog is en dat dat goed is. In verhouding met andere 
stichtingen is dat op moment hoog. Meerwerf wil het specialisme in stand houden, 
dus het doel is om Meerwerf breed 35% L11 aan te houden. De kostenverhoging is 
niet extreem: tien L11-ers is één (fulltime) L10-er (10% duurder). De vraag is: “Hoe 
zorg je ervoor dat je die mensen blijft motiveren en aan Meerwerf blijft binden?”. 
De bestuurder bevestigt dat het gat tussen L10 en L11 wel meevalt. Maar de 
medewerkers prijzen de ontwikkelkansen wel.  
JM vult aan: “en de erkenning”. Het verschil in salaris is netto € 150,- (op fulltime 
basis). Die erkenning kun je ook op andere manieren geven. Waardering kan ook in 
persoonlijk contact 

3. Welke onvoorziene omstandigheden moet aan gedacht worden (voorbeelden)? 
JM geeft aan dat deze op het moment onderzocht worden. De oorzaken moet je zien 
in bijvoorbeeld het geen rekening houden met een zwangerschapsverlof of een 
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ouderschapsverlof. De vraag is waarom dit in de praktijk niet meegenomen is en hoe 
dit in de toekomst niet meer gebeurt.  

4. Welke voordelen heeft het concreet voor een directeur om L11 functies te creëren? 
Kwantiteit vs. Kwaliteit? 
JM geeft aan dat het aan de directeur is om te bepalen waar behoefte aan is. JM zelf 
vermoed dat dit de binding aan Meerwerf is.   
De GMR vraagt of dit het personeelsbeleid is dat nagestreefd wordt. 
JM geeft aan dat het personeelsbeleid nog gemaakt/ ontworpen/ geschreven moet 
worden. 
De bestuurder geeft aan dat het personeelsbeleid nog dateert uit de tijd dat er nog 
gewerkt werd met functieprofielen LA en LB. Die werkten overigens op basis van 
promotie. De functies L10 en L11 zijn echt verschillende functies, met verschillende 
functieprofielen.  
De GMR vraagt uit welk jaar het personeelsbeleid is. 
JM antwoord dat het personeelshandboek gedateerd is, maar dat het 
personeelsbeleid conform de CAO is.  
De bestuurder geeft aan dat ook naar dit personeelshandboek gekeken wordt en 
dat veel personeelsbeleid dateert uit de jaren ‘90. Er zijn wel wat meer actuelere 
ontwikkelingen op gebied van personeelsbeleid, zoals het waarderingsbeleid.  
JM geeft aan dat het L10 en L11 beleid nog niet eens digitaal is, zo oud is het en dat 
we voornemers zijn het nu in één keer goed in te richten.  

5. Wat gaat Meerwerf doen voor ambitieuze leerkrachten in het daglicht van een krap 
personeelsbudget? Op welke wijze gaat Meerwerf personeel wél binden (zien en 
waarderen)? 
JM geeft aan dat er vandaag nog een afspraak is geweest met Mara Groot van 
Kwaliteit. Eén van de ideeën is om vacatures voortaan eerst intern uit te zetten. 
Daarnaast zijn er ook mensen met wel veel ambitie, maar die zich niet zo uitspreken.  
De bestuurder geeft aan deze mensen in beeld te willen krijgen. 
De GMR vraagt hoe zich dit verhoudt tot de mensen die nu in de wacht staan? 
De bestuurder geeft aan dat mensen in de wacht staan tot het einde van het jaar. 
Met deze mensen is contact. 

6. Hoe verhoudt de vaste voet voor ICT en IB zich t.o.v. de vrijheid in budgetkeuze?  
JM geeft aan dat dit juist een vrije budgetkeuze is en dat juist de school zelf dat het 
beste kan inschatten. 
De bestuurder geeft aan dat dit ook zo staat dat ook in het bestuursformatieplan en 
herhaalt dat scholen zelf vrij zijn om keuzes te maken, directie en team moeten dat 
samen bepalen.  

7. Wat wordt bedoeld met het inzetten van een extra LIO-er? Hoe selecteert Meerwerf 
welke LIO-er wel en welke niet betaald zal worden? Hoe staat dit in verbinding met 
opleiden in school?  Welk beleid ligt hieraan ten grondslag of moet dit nog 
geschreven worden? 
JM geeft aan dat ook dit bij de school ligt, aan de hand van hun eigen budget.  
De bestuurder vul aan dat voorheen alles in de personeelsbudgetten zat, ook de 
prestatiebudgetten. Nu zijn deze er uitgehaald om scholen meer keuzevrijheid te 
geven (zie MJBFP). De school kan ook de keuze maken om het prestatiebudget om 
te zetten naar investeringen in onderwijskundig beleid of materialen.  
JM geeft aan dat het beleid rondom LIO-ers nu ook direct wordt meegenomen. De 
personeelsfunctionaris is als reintegratieklus bezig met de inrichting van het 
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functiehuis. Ze hoopt echt dat dit einde eerste kwartaal af is en dat het 1 april 2020 in 
werking kan treden. Eventueel met een uitloop naar het tweede kwartaal. 
De GMR is van mening dat het best kwetsbaar is om personeelswerk als 
reintegratieklus in te zetten.  
JM geeft aan dat als de personeelsfunctionaris onverhoopt alsnog weer uitvalt, dat er 
dan voor haar meer uren beschikbaar zijn, waarin zij dat dan zal gaan oppakken. 

8. Hoe ver is de organisatie met het herinrichten/beschrijven van het functiehuis? 
Deze vraag is boven beantwoord.  

9. Hoe wordt Meerwerf breed zorg gedragen voor een juiste gang van zaken rondom 
artikel 12, lid I, G, H, J en O van de wet WMS? Niet alleen de directeur bepaalt. 
JM geeft aan dat er wederzijds geïnformeerd moet worden. Dit kan ook telefonisch. 
De GMR geeft aan dat dit een achterliggende gedachte heeft en dat dit met de 
bestuurder besproken zal worden (actiepunt). De GMR legt uit dat zij de plicht heeft 
om de achterban te kunnen informeren. 

10. Wie gaat het proces van het blijven van een financieel gezonde stichting bewaken?  
JM antwoord dat dit een taak is van de bestuurder.  

11. Wat wordt bedoeld met gelijkheid in salariëring? Waar zit nu de ongelijkheid?  
JM geeft aan dat er geluiden zijn dat de ene onderwijsassistent anders beloond 
wordt dan de ander. Deze geluiden zijn er niet alleen bij de onderwijsassistenten, 
maar ook bij de LIO-ers. Ook zijinstromers worden verschillend beloond. Dat kan 
niet, dat is juist iets dat bovenschools geregeld moet worden en opgepakt moet 
worden.  

12. Mooi streven: vertrouwen in de werkgever d.m.v. helder en duidelijk geformuleerd 
personeelsbeleid.  
JM dankt voor het compliment. 
“We willen er vooral voor zorgen dat de medewerkers die wij nu binnen hebben, ook 
bij ons blijven. Daarvoor is het nu heel belangrijk dat we inzichtelijk krijgen wat er is 
gebeurd, waardoor budgetten overschreden zijn en dat we ook zo snel mogelijk 
helder krijgen welke ruimte er nu juist nog wel is. We gaan op deze manier niet naar 
iedere medewerker individueel kijken, maar juist naar al onze medewerkers, want 
iedereen telt mee en iedereen is belangrijk voor ons.” 

13. Hoe verhoudt zich dit tot de blik van de directeuren op het wel of niet aanstellen van 
individuele werknemers? 
JM geeft aan dat het goed is dat directeuren zich realiseren dat ze iemand niet alleen 
voor hun eigen school aannemen maar voor heel Meerwerf. Directeuren hebben de 
bevoegdheid om iemand aan te nemen waar zij vertrouwen in hebben. Voorheen 
moesten twee directeuren zich daarover uitspreken, dat is nu één directeur 
geworden. 
De bestuurder geeft aan dat het personeelsbeleid op dit punt wat vertragend werkte. 
Personeelsbeleid moet ook wat slagkracht en daadkracht hebben. Als een directeur 
voor iemand instaat, maar voor een vaste instelling eerst de instemming van een 
tweede directeur nodig heeft, terwijl diegene bij een andere organisatie wellicht 
meteen een vaste aanstelling kan krijgen, dan heb je kans dat mensen weglopen. Bij 
twijfel kan natuurlijk altijd de mening van een tweede directeur gevraagd worden.  
JM vult aan dat dit aan een vijftal directeuren is gevraagd en deze vonden dit ook 
niet meer van deze tijd, dus dat punt wilden we ook meteen mee pakken.  
Punt 3: (zie mail)  
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14. Wat is de planning wat betreft beleid aanpassen m.b.t. beoordelingen startende 
leerkracht/onderwijsassistenten? 
JM geeft aan dat hiervoor dezelfde tijdlijn geldt als vraag 7: we hopen eerste 
kwartaal 2020, uiterlijk tweede kwartaal 2020. 

15. Worden alle onderwijsassistenten beoordeeld? Of alleen de startende? Met welk 
doel? 
JM is van mening dat iedere werknemer een beoordelingsgesprek verdient, niet 
alleen startende. Onderwijsassistenten worden overigens betaald vanuit de 
werkdrukverlichtingsgelden. Dit is dus een andere geldstroom. 
De GMR vraagt hoe dit beoordelingssysteem gezien moet worden, als een 
bolletjessysteem? 
JM geeft aan dat dit nog niet bekend is.  
De GMR vraagt of er ook voor onderwijsassistenten met een schalensysteem 
(starter, basis bekwaam, bekwaam) gewerkt gaat worden?  
JM antwoord dat het schalensysteem voor leraren is vastgelegd in de CAO, maar dat 
dit voor de onderwijsassistent nog niet is vastgelegd. Onderwijsassistenten worden 
nu beloont op basis van schaal 4. Een mogelijkheid om bepaalde hoger 
gekwalificeerde onderwijsassistenten hoger te kunnen waarderen zou een wens 
kunnen zijn. 

16. Hoeveel tijd is er voor nodig om inzicht te krijgen? Wanneer krijgen de mensen die al 
een tijd wachten wel antwoord? 
JM geeft aan dat voor mensen aan wie toezeggingen zijn gedaan, dit voor de 
kerstvakantie ook rond wordt gemaakt.  
De GMR geeft aan dat er in januari een personeelsbijeenkomst gepland is en vraagt 
zich af wat hier dan over gezegd gaat worden. 
JM geeft aan dat op deze bijeenkomst Mediwerk zich komt voorstellen. Zij zullen ook 
een praatje houden over preventie. Vanuit Meerwerf willen we dan ook vertellen wat 
de kansen zijn. We hopen ook echt dat de opkomst hoog zal zijn. We willen afsluiten 
met een hapje en een drankje en een gezellige bijeenkomst creëren.   
De GMR bedankt JM voor haar aanwezigheid. 
JM herhaalt dat er altijd contact gezocht kan worden. 
De GMR geeft aan dat dit wederzijds is.  
JM verlaat de vergadering. 
 
De bestuurder had een aantal zaken voor de zomervakantie af willen kaarten, dat is 
helaas niet gelukt, het is prettig dat dit nu wel gaat gebeuren. Ook als de 
personeelsfunctionaris beter is, is de bestuurder voornemens JM nog even aan te 
houden.  
De GMR lijkt dat gezien het achterstallig werk dat er ligt, wenselijk. 
 
De GMR geeft aan in het vooroverleg enkel en uitgebreid gesproken te hebben over 
de werkbaarheid van de GMR. De GMR wil de vergadering met dit punt beginnen. 
De GMR is voornemens een duidelijk signaal af te geven. De GMR waardeert het dat 
JM hier vandaag was om tekst en uitleg te geven. Desondanks voelt de GMR zich 
gepiepeld. Ondanks alle goede intenties, gaat het elke keer fout om de GMR tijdig en 
correct te informeren. De GMR begrijpt niet waardoor dit elke keer fout kan gaan.  
Als concreet voorbeeld wordt genoemd dat er op maandag 4 november een gesprek 
is geweest over de begroting. Vervolgens is er op woensdag 6 november een 
stakingsbijeenkomst waarin personeel gemotiveerd wordt om aan te geven wat 
Meerwerf kan bijdragen in de waardering. Via de informele weg bereikt ons de mail 
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van JM inzake de overschrijding van het personeelsbudget. De GMR voelt zich door 
deze gang van zaken niet serieus genomen en heeft besloten om eerst in beraad te 
gaan om te kijken wat er aan de hand is.  
Zo lang dit niet wordt opgelost worden de overige zaken/ de lopende agenda niet 
behandelt. 
De bestuurder geeft aan dat er geen fout in de begroting zit en dat er niet bezuinigd 
wordt. Er is op sommige scholen iets niet goed gegaan in de bewaking van het 
personeelsbudget 2019. Het formatieplan is gemaakt op dit personeelsbudget. Een 
aantal scholen blijkt dit te overschrijden en dit moet dus worden bijgestuurd. 
De GMR vraagt wat de rol van de controller en de RvT hierin is. 
De bestuurder geeft aan dat de GMR hierin een punt heeft. De bestuurder geeft 
tevens aan dat hij de impact van de mail van JM heeft onderschat.  Hij had ingeschat 
dat met deze mail tegemoet is gekomen aan de wens binnen de organisatie om 
transparant te zijn. Ook heb ik onvoldoende ingeschat hoe de GMR deze mail heeft 
ervaren. De GMR is niet in beeld geweest als te informeren partij omdat de GMR 
gaat over beleid, nieuw beleid en dit gaat over uitvoering van beleid. De bestuurder 
constateert ook dat er weinig basis is en zit hier ook mee. Er zijn de laatste tijd een 
twee of drietal dingen gebeurt die door de GMR op een bepaalde manier zijn 
ervaren, maar dat is vanuit zijn kant niet op deze manier ervaren. Zijn intentie is juist 
om de GMR uitermate serieus te nemen. Het feit dat we elkaar weinig spreken, vijf 
keer per jaar een uur en dan ook nog in een strak schema is hier wellicht van invloed 
op. Hierdoor bevinden we ons in een setting van signaleren en reageren. De 
bestuurder geeft aan juist meer naar een dialoog toe te willen. Tevens geeft de 
bestuurder aan dat hij misschien wat beter met de GMR kan afstemmen welke zaken 
op het bestuurskantoor spelen en wat bij de GMR speelt. Zo’n mail van JM komt niet 
uit de lucht vallen, dat komt ergens vandaan, daar gaat iets aan vooraf. De 
bestuurder is van mening dat er niet voldoende door gepakt wordt, dat zou hij wel 
eens met de GMR in een dialoog willen bespreken. Hiermee kan wellicht voorkomen 
worden dat in de informatievoorziening telkens wordt ervaren dat de GMR niet 
serieus wordt genomen, waar de inzet juist is in goed contact te zijn over zaken die 
bij Meerwerf spelen. Daarnaast zijn er bepaalde verwachtingen van beide kanten. 
Tevens geeft hij aan dat als er met elkaar gesproken wordt, dat dit altijd kwalitatief 
beter gaat. De reactie per mail komen bij de bestuurder soms wat emotioneel over.  
De GMR geeft aan dat op het moment dat een dergelijke mail als van JM (indirect) 
ontvangen wordt, de GMR zich in zijn hemd gezet voelt. Maar als ze hier op de 
vergadering is en het uitlegt, gaat het al heel wat beter. Nu wordt weer afgesproken 
dat de GMR meegenomen wordt, maar dat is al herhaaldelijk toegezegd. 
De bestuurder geeft aan de GMR te begrijpen en dat het signaal helder is. Dit pleit 
ook voor een goede dialoog. 
De GMR is niet voornemens de rest van de agenda te behandelen. Ze constateert 
dat Meerwerf wel een koersplan. MGG en een MJBFP heeft, maar geen recent 
personeelsbeleid. Over dit soort zaken wil de GMR als een volwaardig 
sparringpartner met de bestuurder spreken. De manier waarop het nu gaat voldoet 
niet aan onze verwachtingen en hierdoor wordt de motivatie verloren.  
De bestuurder geeft aan een vorm te willen zoeken waarin we met elkaar informeel 
gecommuniceerd kan worden. Dat wil hij ook bij de GMR leggen. Hij maakt immers 
aanspraak op de vrije tijd van de GMR leden. Uiteraard steekt de bestuurder er ook 
tijd in, maar dat is betaalde tijd. Maar dat is de reden om dat bij de GMR zelf te 
leggen. Wel wil hij in een andere setting met elkaar in contact komen en met elkaar 
kunnen spreken. Vragen als: “wat ziet het bestuur op zich afkomen? Wat zijn de 
kwetsbaarheden? Wat zijn de dilemma’s? Geef daar eens een beeld van”, die 
moeten dan besproken worden, daar moet ruimte voor zijn en komen. Daar is in ons 
officiële moment te weinig tijd voor. We zijn nu steeds reactief op elkaar. In het 
gunstigste geval komen er antwoorden op de vragen en zelfs dat niet altijd.  
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De GMR geeft aan hetzelfde te wensen en graag vooruit te kijken hoe we vooruit 
kunnen. 
De bestuurder geeft aan dit graag te bespreken, deze stappen te willen zetten en 
hier niet voor weg te lopen. 
De GMR geeft aan te hopen dat ook te kunnen en doen. 
De bestuurder beaamt dat de vragen die aan JM zijn gesteld serieuze vragen zijn. 
De bestuurder geeft aan beter te willen laten zien, welke resultaten er wel behaald 
worden.  
De GMR geeft aan dat haar vooroverleg enkel uit dit punt bestaan heeft en de verder 
agendapunten niet behandeld heeft. De GMR wilde jegens bestuurder de 
verwachtingen delen. Ze is van mening dat het goed is om met elkaar aan tafel te 
gaan zitten. Daarnaast spreekt zij het dringend verzoek uit om een actieplan om 
bepaalde zaken op te lossen, zoals: 
- Hoe wordt er in het vervolg gecommuniceerd? 
- De GMR wil een inhoudelijk antwoorden op alle gestelde vragen over de 

begroting. 
- De GMR zal in het vervolg haar vragen concreter stellen, zoals wat de GMR 

verwacht van de bestuurder in geval van een reactie van een directeur die zij 
ongepast vindt.  

De bestuurder geeft aan overal voor open te staan en niet voor zaken weg te lopen, 
ook niet als het ingewikkeld wordt. Er moet tijdig aangegeven worden wat er aan de 
hand is en welke zaken we niet meer zo zouden doen.  
De GMR geeft aan dat de agendapunten van vandaag doorgeschoven worden naar 
januari, zoals de begroting en het BAC-reglement.  
De bestuurder geeft aan dat de begroting door de RvT in december (al dan niet) 
goedgekeurd gaat worden en dat het fijn zou zijn als er eventueel op een andere 
wijze nog aangegeven kan worden wat de GMR vindt.  
De GMR geeft aan dat ze de aanvulling op de antwoorden op de begroting graag 
alsnog op korte termijn zou willen ontvangen en sluit niet uit dat er alsnog een advies 
komt.  
De bestuurder geeft aan het aan de GMR te laten of de GMR nog iets van de 
begroting vindt, maar adviseert die kans niet te laten liggen. Een advies geeft de 
gelegenheid tot aanpassing. De begroting moet 2 december naar de RvT gezonden 
worden, dus er is nog een week. De bestuurder zal zorgen dat de vragen uiterlijk 
woensdag beantwoord zijn en laat deze in algemene zin door lopen. Het BAC-
reglement is niet zo’n probleem, want aan het benoemingsproces zou dit 
kalenderjaar toch al niets meer aan gedaan worden. De bestuurder geeft aan dat hij 
degene is die het BAC-reglement naar de wethouder stuurt. 
De GMR geeft aan de RvT te zullen informeren waarom het antwoord van de GMR 
op zich laat wachten (actiepunt).  
De bestuurder geeft aan dat er op dit moment gebouwd wordt aan de relatie en dat 
hierdoor stukken zijn blijven liggen. 
De GMR geeft aan dat de GMR de afspraken nog per mail aan de bestuurder zal 
sturen (actiepunt).  
De GMR geeft aan dat drie van de leden van de oudergeleding de GMR gaan 
verlaten en dat er dan slechts één van de huidige leden uit de oudergeleding over 
blijft. Voor in ieder geval één lid was de belasting te groot en dit geldt ook voor de 
leden van de personeelsgeleding. In ieder geval één lid van de personeelsgeleding 
stopt en wellicht een tweede ook. Een vertegenwoordiging van vier om vier is echt 
het minimum, een groter aantal is wenselijk.  
De bestuurder geeft aan dat het voor de personeelsgeleding gewoon heel lastig is 
om mensen te vinden. Bij de Vloedlijn zal de directeur het nog een keer bespreken, 
de MR van de Duynvaerder is nog in opbouw. 
De GMR geeft aan dat het alternatief is om Meerwerf breed gaan werven.  
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De bestuurder vraagt naar een afspraak in het vervolg traject en geeft aan dat dat 
op deze locatie kan, op kantoor, maar ook elders. 
De GMR geeft aan dat hierop door de GMR terug gekomen. De wil en de intentie is 
er zeker. Maar er zijn vandaag twee leden niet, de GMR komt daar op terug 
(actiepunt).  
De GMR geeft aan dit deel van de vergadering te sluiten en dat er via de mail 
vervolgcontact zal zijn. 
De bestuurder dankt voor de bijzondere bijeenkomst. 
De GMR geeft aan dat de afspraken door de GMR op papier gezet zullen worden en 
dat de vergadering van januari hier ook aan besteed kan worden. 
De bestuurder geeft aan dat het ook een mogelijkheid is om aan het begin van de 
vergadering iedereen bij praten. Als we dan langer of meer moeten vergaderen, dan 
is dat maar zo. 
De GMR geeft aan dat eerst de twee afwezige leden bij moeten worden gepraat en 
later met een antwoord op de suggestie van de bestuurder zal komen. Evenals op 
het punt van de informele setting. 

17. Memo Nils 
Niet behandeld. 

18. Begroting 
Niet behandeld. 

19. SVZ vacature P-geleding en O-geleding. 
Niet behandeld. 

20. SVZ statuut GMR a t/m H 
Niet behandeld. 

21. SVZ Meerwerf goes Global 
Niet behandeld. 

22. Terugkoppeling stukken RvT (profielschets en BAC) 
Niet behandeld. 

23. Actielijst doornemen 
Niet behandeld. 

 
De bestuurder verlaat de vergadering 
 
Na overleg: 

13. Nieuwsbrief januari 2020 GMR 
Niet behandeld. 

14. SVZ studieavond MR’en en GMR 23-1-2020. 
Er moet gesproken worden over de invulling van de studieavond. Zaken waar aan 
gedacht wordt is de we wet MR en/of de veranderende rechtspositie van het 
onderwijs.  
De directiesecretaris suggereert Janine Eshuis van Vos ABB te vragen te komen 
spreken bijvoorbeeld over de communicatie tussen MR-en, GMR, personeel en 
ouders.  
De uitnodiging kan in ieder geval verzonden worden (actiepunt directiesecretaris). 
Er zal ook nog wel een agenda opgesteld dienen te worden, maar eerst wordt er een 
spreker gezocht (actiepunt directiesecretaris). Mocht Janine Eshuis niet kunnen, 
dan zal er verder gezocht worden naar een andere spreker.  

15. Rooster van aftreden GMR en RvT doornemen 
Niet behandeld. 

16. Processueel verloop concept notulen. 
Afgesproken wordt dat de leden in het vervolg eerder zullen reageren op concept 
notulen (actiepunt).  

17. Datum vaststellen etentje GMR 
De datum voor het etentje wordt vastgesteld op 3 juni, 18:00 uur bij Leuk! 

18. Rondvraag 



Concept verslag GMR-vergadering 25 november 2019                                                                                                 
9 

De GMR vindt dat zij hun standpunt bij de bestuurder goed verwoord hebben. 
Voor het overige niets voor de rondvraag.  

 
Vergadering gesloten om 22:00 uur. 
 
Actiepuntenlijst: 
Agendapunt: Wie: Wat: Wanneer: 
1.9 GMR Juiste gang van zaken rondom artikel 

12, lid I, G, H, J en O van de wet WMS 
bespreken met bestuurder. 

Z.s.m. 

1. GMR RvT informeren waarom het antwoord 
van de GMR op zich laat wachten 

Z.s.m. 

1. GMR Afspraken per mail aan de bestuurder 
sturen 

Z.s.m. 

1. GMR Z.s.m. Z.s.m. 
14. Directiesecretaris Uitnodiging studiedag verzenden aan 

GMR en MR 
26-11-2019 
gedaan. 

14. Directiesecretaris Janine Eshuis van Vos ABB mailen 26-11-2019 
gedaan als 
Outlook 
vergaderverzoek, 
nog per mail 
doen. 

 


