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Concept verslag GMR-vergadering 7 oktober 2019 
Aanwezig:  
Nienke Lakeman, Anne van der Pol, Miranda Melis, Leila van den Berg, Miranda Rommers, 
Bartha Schuiling, Denise van Bemmel - van Veen en Leonoor Kints (verslag) 
Afwezig met bericht: geen. 
 
Vooroverleg 
 

1. Vaststellen verslag vorige vergadering en agenda 
Het verslag en de agenda worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Mededelingen/ingekomen stukken.  
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. Er is een ingekomen stuk van de 
MR van De Dijk betreffende de MR-gelden. De leden van de GMR hebben 
ruggespraak gehouden met hun achterban en geen geluiden van dergelijke strekking 
ontvangen. De GMR is wel van mening dat de wijze van communicatie, waarbij de 
MR-en dit moesten vernemen via de stukken van de GMR, niet de schoonheidsprijs 
verdient. De GMR besluit de bestuurder te adviseren dit alsnog correct te 
communiceren met de MR-en. De MR’en moeten in de gelegenheid gesteld worden 
om vragen hierover te stellen. De wijze waarop het nu gegaan is, is niet de juiste.  De 
MR van De Dijk zal door de voorzitter van de GMR beantwoord worden met 
bovengenoemde informatie. 
Mededeling van de voorzitter: Er is nog steeds een vacature voor de 
personeelsgeleding van de GMR. In het vooroverleg is dit door de voorzitter 
wederom besproken met de bestuurder. De bestuurder heeft toegezegd hier druk op 
uit te oefenen. Het is afwachten wat het effect hiervan is. Het is belangrijk om zoveel 
mogelijk scholen, het liefst allemaal, vertegenwoordigd te hebben in de GMR. Dit om 
korte lijnen te hebben en alle belangen te vertegenwoordigen/behartigen.   
 

 
3. Inbreng: Memo Nils + notitie beleid MR-en. 

Over de Memo hoeft op dit moment niets besproken te worden. Wel wordt 
gesuggereerd personeelswisselingen ook aan het personeel zelf kenbaar te maken.   
 
Als laatste is er nog een stuk ontvangen dat de RvT de nieuwsbrief opheft. De GMR 
is vindt dit spijtig. Het beeld heerst dat de bestuurder steeds meer tussen de RvT en 
de GMR wordt geplaatst. Dit terwijl de samenwerking tussen de RvT en de GMR zo 
belangrijk is om hun overlappende taken uit te voeren. De GMR ambieert in de 
toekomst een betere samenwerking met de RvT, waarbij er inhoudelijk zinvol en 
goed contact is. Om die reden gaat de GMR een handreiking doen richting de RvT 
en wensen uitspreken wat betreft het verbeteren van de samenwerking en in 
algemene zin het contact tussen beide partijen (actiepunt allen). 
De GMR baseert zich o.a. op het stuk van de diverse onderwijsbonden: 
https://infowms.nl/sites/default/files/project%20versterking%20medezeggenschap/ha
ndreikingen/HGM_overleg_toezichthouder.pdf. 
 

4. Inbreng: Vergaderplanner vaststellen 
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De vergaderplanner wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Statuut A t/m H 
Dit stuk staat ter informatie op de agenda, niet om inhoudelijk besproken te worden. 
De bestuurder zal dit document finetunen en met een voorstel komen. 
 

6. GMR-vergoeding P-geleding 
Er wordt voorgesteld om dit centraal vanuit de GMR in een keer door te geven aan 
P&O (Iwan).  
De penningmeester geeft aan dat de oudervergoeding (2018-2019) nog steeds niet 
is uitbetaald. Er is beloofd door het bestuurskantoor dit voor het einde van het 
schooljaar te doen. Dit is wel slordig en vervelend. Dit punt zal gemeld worden aan 
de bestuurder. 
 

7. Eindopbrengsten 2019 
Deze notitie is helder. Er staat echter bij ‘** Bij deze scholen staat in het 
oorspronkelijke overzicht rood, maar doordat er leerlingen o.b.v. geldige criteria 
niet meegeteld hoeven te worden in het eindresultaat, hebben ze toch een voldoende 
behaald.’ Dit roept vragen op, die aan de bestuurder gesteld zullen worden.  
 

8. Meerwerf goes Global  
De voorzitter zegt dat ook tijdens het vooroverleg al is aangegeven dat de wijze van 
communicatie (o.a. gebrek aan informatie richting personeel, wisselende wijze van 
communicatie per directeur richting personeel, wisselende wijze van communicatie 
per directeur naar ouders) evenmin de schoonheidsprijs verdient. De bestuurder 
heeft aangegeven de GMR hierin mee te nemen. Inmiddels hebben we moeten 
constateren dat er een LinkedIn pagina, een Facebookpagina, een YouTube kanaal 
en een doneeractie op poten is zeten. Terwijl het personeel niet eens geïnformeerd 
is. Dit wordt door de GMR echt als kwalijk beschouwd. 
Een van de leden geeft aan wel een informatiemail te hebben ontvangen op 1 
oktober. Een ander lid geeft aan dit vanuit de nieuwsbrief te hebben vernomen. 
Tijdens het vooroverleg heeft de bestuurder aangegeven dat dit geen nieuw beleid is, 
maar uitwerking van bestaand beleid. 
De GMR vindt dit een dooddoener, onder uitvoering van bestaand beleid kun je dan 
wel alles opvangen. 
Tevens is de GMR van mening dat eerst Meerwerf zelf maar eens goed op poten 
gezet moet worden en dat er beter “near by” dan in plaats van “global” gedacht kan 
worden. Tevens rijst de vraag op basis van welke argumenten/doelstellingen voor dit 
doel gekozen is en met deze groep mensen. Bovendien, in deze tijden van 
personeelsschaarste: wie vervangt de mensen voor de klas deze periode? Zij zijn 
tenslotte voor een bepaalde periode afwezig voor een reis naar Nepal.  
De GMR besluit de bestuurder negatief te adviseren, zowel op basis van proces 
(wijze van (niet) informeren) als op basis van inhoud. De GMR wil daarbij duidelijk 
aangeven dat een goed doel steunen op zich natuurlijk een mooi initiatief is. Daar 
gaat het dan ook niet om in deze.   
 

9. Vacature RvT 
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De GMR is van mening dat het iemand moet zijn met een onderwijskundige 
achtergrond, die wil samenwerken. Tevens wordt er nog gewacht op de profielschets 
en op een voorstel voor een aanpassing van het BAC-reglement.  
Twee GMR leden (Miranda M en Denise) zijn bereid plaats te nemen in de 
sollicitatiecommissie. Wel is aangegeven dit niet in december te willen doen, i.v.m. 
overige drukte. 
 

10. Taakverdeling GMR 
De taakverdeling binnen de GMR wordt als richtlijn gebruikt naar welke commissie 
ontvangen stukken moeten. Tevens geldt de verdeling ook een beetje als 
aanspreekpunt.  
Commissie financiën: Bartha Schuiling en Miranda van Dorland 
Kwaliteit van onderwijs en IT: Anne van de Pol 
Personeel en Organisatie: Miranda Melis en Leila van den Berg 
Communicatie en PR: Nienke Lakeman en Denise van Bemmel – van Veen  
Secretaris: voorheen Mirjam van der Linden. Nu notuleert Leonoor Kints het 
vooroverleg. De invulling van secretaris is dan voornamelijk de voorzitter te 
vervangen. Anne van de Pol toont zich bereid om secretaris te worden. 
 

Regulier overleg met de bestuurder 
 

1. Inbreng: Memo NvH + notitie beleid MR-en. 
Inzake personeel: 
De bestuurder geeft aan dat er ten aanzien van personeel een aantal nieuwe 
mensen zijn begonnen en een aantal mensen van plaats zijn gewisseld. Dat 
Meerwerf in staat is geweest om nieuw personeel aan te kunnen trekken is goed 
nieuws. Minder goed nieuws is dat er op het bestuurskantoor sprake is van ziekte, 
namelijk bij de personeelsfunctionaris. Naar het er nu uitziet zal hij tot de kerst 
(grotendeels) afwezig zijn. De lopende zaken zijn herverdeeld, zodat deze doorgaan. 
Gezien de verwachte periode van afwezigheid wordt er geprobeerd een vervanger te 
zoeken. Er blijkt echter ook aan dit soort personeel een tekort. EFK in Alkmaar is 
daarom gevraagd haar dienstverlening uit te breiden en kijkt ook meteen mee naar 
hoe het efficiënter kan. 
Ook op het secretariaat is er iets uitgebreid. Voor het deel waarin het contact is met 
de directeuren is voor 9 uur per week Jennifer Muse aangenomen. Indien nodig 
zouden deze uren na de herfstvakantie uitgebreid kunnen worden. De 
personeelsbeleidsvorming voor de langere termijn staat op een laag pitje. Ziekte 
komt nooit, maar als je in de herstructurering van je bureau zit, komt het helemaal 
slecht uit.  
 
Inzake de memo:  
De bestuurder geeft aan dat de Dijk natuurlijk de Thijsseschool moet zijn. De 
bestuurder moedigt dit initiatief van de Thijsseschool aan. Hierover zijn zelfs vragen 
gesteld in de gemeenteraad. Het betekent niet dat het beleid bij Meerwerf is 
veranderd. De mening van Meerwerf is dat er te veel kostbare schooltijd verloren 
gaat met schoolzwemmen. Bij de Thijsseschool staat het zwembad echter op de 
hoek van de straat, dus daar gaat dan weinig schooltijd verloren. Gezien 
vorenstaande is het niet de intentie dat het schoolzwemmen bij andere scholen weer 
ingevoerd wordt. 
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Inzake de MR-budgetten: 
De GMR vraagt of de MR-en de wijziging van de budgetten hebben vernomen via de 
bijlage van de agenda van de GMR of dat dit op een andere wijze, eerder 
gecommuniceerd is. De bestuurder geeft aan dat het via de agenda van de GMR is 
gecommuniceerd en niet op een andere wijze. De bestuurder heeft dit eerst met de 
GMR willen bespreken. 
De bestuurder geeft tevens aan dat de sommige MR-en, waaronder die van de Dijk 
slachtoffer is van problemen die zich elders voorgedaan hebben. De bestuurder 
betreurt dit. 
Ook heeft de bestuurder via andere kanalen berichten ontvangen over de MR-
budgetten, met name over de onafhankelijke rol. Echter, alleen de geldstroom moet 
anders. Het geld is bedoeld voor goede medezeggenschap, maar van externe 
rekeningen moeten we echt af. De stelling dat de MR afhankelijk is geworden van de 
directeur van de school is volgens hem niet juist.  De directeur gaat alleen over de 
vorm (betalen), niet over de inhoud (waaraan betaald moet worden.) De MR is vrij 
om de gelden te besteden waaraan zij goed dunken mits ten behoeve aan 
medezeggenschap. De verantwoording is een financiële verantwoording, in de zin 
dat er een begroting wordt opgesteld aan het begin van het jaar en aan het einde van 
het jaar laat je zien dat je je daaraan hebt gehouden en stuur je de bonnen in. De 
bestuurder wil geen geld overmaken op externe rekeningen.  
De GMR adviseert de communicatie richting de MR-en alsnog op een warme manier 
te voeren en de mogelijkheid te bieden van een extra mondelinge of telefonische 
toelichting waarin vragen gesteld kunnen worden en zaken waar de MR-en mee 
zitten kunnen delen. Hoewel de communicatie anders had gekund, wil de GMR hier 
verder niet tussen staan. Dit is aan de bestuurder om af te handelen.  
Vanuit de GMR wordt gevraagd naar wat er gebeurt met de spaarpotjes die er nu 
nog zijn op de rekeningen van de verschillende MR’en. 
De bestuurder antwoord dat er in het verleden op twee plaatsen is geconstateerd dat 
er misbruik heeft plaats gevonden. Tevens heeft de accountant van Meerwerf bij het 
bestuur aangegeven dat het bestuur hier verantwoording moet afleggen over alle 
rekeningen. Er was op de MR-rekeningen echter geen zicht. Ook is gebleken dat 
ouderraadgelden en MR gelden door elkaar heen zijn gaan lopen. Als er op een 
rekening een bedrag van € 5.000, - staat, is het niet duidelijk waarvan en van wie dat 
geld is. De simpelste manier van oplossen is om het geld op de schoolrekening te 
storten en daar te labelen. De MR-en moeten dus bepalen of deze gelden enkel MR-
gelden zijn of ook nog gelden van anderen. Het bestuur hoeft de gelden in elk geval 
niet op de rekening te hebben. Het is de voorkeur van het bestuur om de MR-gelden 
zo dicht mogelijk op de school te houden en daar te besteden als MR-gelden door de 
MR.  
De GMR vraagt binnen welke termijn de MR-en hierover bericht ontvangen. 
De bestuurder antwoordt: voor de herfstvakantie. De bestuurder verwijst tevens naar 
de faciliteitenregeling.  
GMR geeft aan dat dit in het GMR-statuut staat. De vraag is overigens of zij niet een 
eigen statuut zouden moeten hebben. 
De bestuurder verwijst in dit verband ook naar: 
https://infowms.nl/sites/default/files/project%20versterking%20medezeggenschap/ha
ndreikingen/HGM%20faciliteitenregeling%20april%2018.pdf    
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2. Inbreng: Vergaderplanner vaststellen 
De GMR heeft de vergaderplanning al vastgesteld.  
 

3. Statuut A t/m H 
De GMR vraagt of ook hier een einddatum voor gegeven kan worden.  
De bestuurder geeft aan de kerstvakantie.  
De GMR ziet liever voor de volgende vergadering, op 5 november.  
De bestuurder geeft aan zijn best hiervoor te doen.  
 

4. GMR-vergoeding P-geleding 
De GMR licht aan de bestuurder toe dat zij zelf een voorstel wil gaan doen. Eenieder 
gaat met zijn directeur in overleg waarna het personeelslid uitbetaald wordt of 
vervangen wordt in uren. 
Hierna zal (de personeelsfunctionaris van) het bestuurskantoor in een keer 
geïnformeerd worden door de GMR en niet vanuit de drie directeuren. 
De bestuurder vindt dit een mooi voorstel.  
De GMR geeft bij de bestuurder aan dat de oudergeleding nog niet is uitbetaald voor 
vorig schooljaar.  
De bestuurder geeft aan dat dit hem bevreemdt en gaat dit navragen. 
 

5. Eindopbrengsten 2019 
De GMR geeft aan dat het een helder overzicht is. Er zijn echter vragen over “** Bij 
deze scholen staat in het oorspronkelijke overzicht rood, maar doordat er leerlingen 
o.b.v. geldige criteria niet meegeteld hoeven te worden in het eindresultaat, hebben 
ze toch een voldoende behaald”. 
De bestuurder antwoordt dat dit speelt in geval dat er een score nodig is voor een 
VO-verwijzing of omdat de betreffende kinderen om een andere reden de toets wel 
moeten maken. De resultaten tellen voor de school alleen mee als ze langer dan drie 
jaar op school zitten. De inspectie geeft richtlijnen welke leerlingen de school uit de 
berekening mag halen. 
De bestuurder geeft aan erg blij te zijn met de resultaten van de Tuindorp 
Thijsseschool. Voor meer inzicht zijn de resultaten in een meerjarig perspectief 
gezet, op deze manier kan een jaar terug en een jaar vooruitgekeken worden.  
De Kluft heeft bijvoorbeeld een groep waarover ze zich nu al zorgen maakt.  
Over de Tuindorp Thijsseschool heeft de inspectie gebeld. Deze school is in het 
verleden ook al zwak geweest en de inspectie heeft aangekondigd toch een risico 
inspectie te gaan doen. 
De bestuurder besluit dat we trots zijn op wat er is gedaan, maar dat het nog niet 
gedaan is en dat er ook dit jaar nog veel te doen is. 
 

6. Meerwerf goes Global  
De GMR geeft aan in dit geval achteraan de rij geïnformeerd te staan en dit 
vervelend te vinden. Tevens geeft de GMR een negatief advies af, zowel formeel als 
materieel. Materieel omdat de GMR zich afvraagt of dit, het kijkend naar de 
prioriteiten van Meerwerf, het juiste is om nu te doen. Er is net een koersplan 
neergelegd met stevige, andere ambities en er is al een personeelstekort. 
De bestuurder legt uit dat in het vooroverleg reeds is verteld hoe het is ervaren. Naar 
mening van de bestuurder is er slechts een “kiempje” geplant met de opdracht te 
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onderzoeken of dit iets is voor Meerwerf. Als eerste is er daarom met de directeuren 
overleg geweest. Het is eigenlijk niet meer dan een idee dat door een aantal mensen 
is opgepakt met de vraag of dit binnen Meerwerf kan functioneren. Het betreft een 
pilot, passend binnen onze strategische koers zoals verwoord in het Koersplan. Er is 
dus geen sprake van nieuw beleid, maar juist van een mogelijke uitwerking binnen 
ons beleid. Beoordeeld zal worden welke potentie dit voor Meerwerf in de toekomst 
heeft. Er wordt gewerkt met bestaande middelen en een bijdrage van de deelnemers. 
Er gaat dus geen ander geld naar toe. Het bestuur wil uit het koersplan alle 
doelstellingen aandacht geven. 
De GMR is van mening dat het, met alle communicatie die er al is geweest, niet meer 
klein is en ook niet alsof het iets is dat zich nog in de onderzoeksfase bevindt. 
Daarnaast zijn er ook al brieven gestuurd naar ouders met de vraag om te doneren. 
De bestuurder beaamt dat dit team voortvarend te werk gaat. 
De GMR is van mening dat de naam “Meerwerf” aan dit project verbonden is en dus 
uitstraalt dat Meerwerf er volledig achter staat. 
De bestuurder is van mening dat het project zich nog steeds in de incidentensfeer 
bevindt. Hij is van mening dat het pas een GMR zaak wordt als dit het beleid gaat 
raken.  
De GMR is van mening dat dit Meerwerf breed is en het daarom de GMR raakt. Er 
wordt aangegeven dat er naar mening van de GMR op de dagelijkse werkvloer 
andere prioriteiten zijn, overigens niets afdoend op het goede doel. Naar mening van 
de GMR is het kleine kiempje inmiddels uitgegroeid tot een heg. 
De bestuurder geeft aan dat er is ruimte is voor de scholen om zelf te bepalen wat zij 
hiervan oppakken of niet. De scholen beslissen zelf, die ruimte is er. De bestuurder 
kan zich het opgeroepen beeld voorstellen en beaamt dat dit ook niet de opdracht 
was. Er was draagvlak vanuit directeuren, het kan leiden tot een stukje zingeving. Je 
kunt kinderen betrekken met hoe het elders is. Dit is school overstijgend en land 
overstijgend en een kapstok waaraan je heel veel op kan hangen. Het is ook 
limiterend, dan doen we dit en niet ook nog wat anders.  
De GMR geeft tevens aan dat als de uitkomst is dat Meerwerf hier niet mee verder 
gaat, dat er dan al ouders zijn die gedoneerd hebben.  
De bestuurder voorziet hier niet zo veel problemen mee. De leraren gaan in 
november en nemen het gedoneerde geld sowieso mee.  
De bestuurder geeft aan dat in het koersplan een aantal grote uitdagingen staan, 
maar dat we alle facetten uit het koersplan aandacht willen geven. De bestuurder ziet 
kans in het verbinden tussen scholen. Het zou mooi zijn als er op dit niveau 
samengewerkt wordt. Het is ook de bedoeling andere organisaties bij Meerwerf te 
betrekken die onze kinderen iets kunnen leren. 
De GMR geeft aan alleen ‘de heg’ nog maar gezien te hebben. 
De bestuurder geeft toe zelf ook overvallen te zijn nadat de GMR op de hoogte was 
via het vooroverleg en vervolgens barstte daarna de PR los op social media. 
De GMR geeft aan dat ook het hele inlichten van personeel gewoon is overgeslagen 
en dat dat echt niet kan. De GMR vraagt tenslotte aan de bestuurder of hij de 
explosieve groei van kiempje naar heg nog neerlegt bij de werkgroep. Hij geeft aan 
dat dit besproken zal worden. 
 

7. Vacature RvT 
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De GMR geeft aan dat het stuk inzake de communicatie te laat aan de stukken is 
toegevoegd. Tevens is het nog wachten op een voorstel vanuit de RvT van de 
profielschets en op de herziene versie van het BAC-reglement. Hierdoor kan er op dit 
moment inhoudelijk niets gezegd worden over de vacature.  
De bestuurder geeft aan dat dit volgende week maandag binnen de RvT afgerond zal 
worden. 
De GMR geeft aan dat zij in de maand december geen activiteiten op dit gebied wil 
doen. 
De bestuurder geeft aan dat nu en december het papieren deel afgerond wordt. De 
vacature kan dan na de kerstvakantie gepubliceerd worden. 
 
De GMR gaat contact zoeken met de RvT en wensen uitspreken wat betreft 
toekomstige communicatie en contact tussen beide partijen. Het is o.a. belangrijk en 
wenselijk dat de GMR en de RvT samen komen, zonder bestuurder. Zoals het nu 
gaat moet de GMR via de bestuurder met de RvT communiceren, dat voelt niet 
onafhankelijk. Er moet vrijelijk gesproken kunnen worden, met elkaar zonder 
bestuurder.  
 
De bestuurder geeft aan dat er een prille GMR is en een nog prillere RvT en dat 
iedereen nog erg zoekende is. Tot dit moment is de bestuurder bij alle contact 
moment tussen de GMR en de RvT geweest en dat was geen doorslaand succes 
volgens de bestuurder. De RvT heeft een externe deskundige in de arm genomen 
om te komen tot een soort identiteit. Dat was wel heel waardevol. Ook zou er 
gewerkt kunnen worden met een onafhankelijk voorzitter in het overleg tussen GMR 
en RvT. De bestuurder geeft aan liever vooruit dan achterom te kijken. 
De GMR besluit met dat zij in een nieuwe RvT kandidaat echt een verbinder zoekt. 

 
Intern overleg (aangesloten op het vooroverleg) 
 

1. Studieavond MR’en 23-1-2020 19 uur svz 
Hier zijn nog geen vorderingen mee gemaakt. Voor de volgende vergadering zal er 
meer bekend zijn (actiepunt Anne en Nienke). 
 

2. Rooster van aftreden GMR/RvT svz 
Voor het rooster is het handig te weten wie er een verlenging wil, dit wordt ter plekke 
geïnventariseerd. Miranda van Dorland wil geen verlenging van drie jaar in verband 
met het feit dat haar jongste kind binnen deze periode van De Dijk is. Er zal binnen 
de MR van de Dijk worden gepolst of er interesse is en anders vanuit de ouders van 
de Dijk. Als dat niet lukt via de ouders van de Duynvaerder of de Vloedlijn. 
Nienke Lakeman wil wegens een verschuiving van prioriteiten geen verlening van 
drie jaar. En verlenging met een jaar zou een optie zijn.  
Het zou het mooiste zijn als er een ouder van de Duynvaerder of de Vloedlijn in de 
GMR komt. Daarnaast is Villa Kakelbont/ Tuindorp/ Thijsseschool met drie scholen 
ook een belangrijke grote school. Wellicht is er vanuit deze MR interesse voor wat 
betreft de oudergeleding. Anne gaat navraag doen.  
Denise van Bemmel-van Veen is wel bereid tot een verlenging van drie jaar. 
Bartha Schuiling was ook voornemens om er mee te stoppen. Mocht ze het per jaar 
mogen bekijken, dan wil zij nog wel een jaar verlengen. 
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Concluderend moet er geworven worden voor 1 en wellicht voor twee leden voor 
zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding.  
Alle leden geven aan dat het er niet mee te maken heeft dat het werk niet inhoudelijk 
boeiend of interessant is. 

 
3. Actielijst 

Er is vergeten de actielijst bij te werken in bijzijn van de bestuurder. 
De openstaande punten van de vorige keer zijn afgehandeld en kunnen afgevoerd 
worden.  
Deze punten waren: 
- Punt 2: volgende keer op de agenda (rooster van aftreden GMR vast op de 

agenda plaatsen) 
- Punt 13: taakverdeling (o.a. nieuwe secretaris) en commissies bespreken op de 

volgende vergadering 
De actielijst kan worden bijgewerkt.  

 
4. Rondvraag 

 Er zal namens de GMR een beterschapskaartje aan de zieke 
personeelsfunctionaris gestuurd worden.  

 Er zal een datumprikker verzonden worden voor een etentje op woensdag in 
april of mei.  

 
Vergadering gesloten om 22:00 uur.  

 


