
 

 

 

 

 

Verslag GMR vergadering 1 oktober 2018 

Aanwezig: Miranda van Dorland, Bartha Schuiling, Miranda Melis, Nienke Lakeman, Leila van den 
Berg, Anne van der Pol, Mirjam van der Linden, Denise van Veen, Willy Koster (verslag) 
 

Vooroverleg 19.30 – 20.30 uur 

1. Vaststellen verslag vorige vergadering en agenda 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag en deze wordt ter vergadering vastgesteld. 
Er zijn twee nieuwe GMR leden aanwezig, zij zullen zich voorstellen bij agendapunt 4. Miranda M. 
heeft een paar vragen over de te behandelen stukken. 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

T.a.v. de memo van bestuurder:  
Evaluatie werdrukgelden 
De GMR heeft een aantal opmerkingen en vragen over de (uitkomsten van de) enquête over de 
werkdrukgelden. 
 

3. Huishoudelijk reglement en medezeggenschapsstatuut 

De voorzitter heeft deze stukken helemaal doorgelezen en raadt ieder lid dit aan om te doen, zeker 
omdat we nu bijna een jaar bezig zijn en genoemde zaken beter te plaatsen zijn. 
Actie Willy: deze documenten mailen aan alle leden 
De inhoud klopt niet helemaal meer; omdat niet iedere school meer vertegenwoordigd is in de GMR. 
Denise zoekt uit of het reglement nu tussendoor aangepast moet worden of pas bij de wettelijke 
termijn wanneer de reglementen en statuten gecontroleerd moeten worden. 
actie Denise: uitzoeken wanneer reglement aan gepast moet worden 
 

4. Verkiezingen GMR 

Tijdens het opstellen van de agenda was nog niet bekend dat we tijdens de vergadering ook een 
tweede nieuw lid van de GMR mochten verwachten, nu zijn we weer compleet als GMR. We 
verwelkomen Leila van den Berg en Miranda Melis en doen een kort voorstelrondje. 
Binnen de GMR zijn er commissies. Door het vertrek van 2 leden moeten deze commissies weer 
ingedeeld worden. Dit punt komt later terug. 
 

5. Evaluatie kick-off strategisch beleidsplan 

Korte impressie van deze bijeenkomst: een leuke bijeenkomst, goed opgezet. Ondanks verschillende 
teams kwam er wel een rode draad uit (goed en genoeg kwalitatief personeel, meer verbinden met 
omgeving Den Helder). Ook een heel mooie locatie. Bartha mist de inbreng van kinderen, want juist 
om hen gaat het. Of nodig bijvoorbeeld oud-leerlingen uit. Ze noemt als zorg dat Meerwerf blijft 
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hangen in de algemene thema’s die voor alle besturen gelden, ze mist een uniek punt. 
 

6. Evaluatie bijeenkomst RvT en GMR 

Dit punt komt later op de agenda terug. 
 

7. Uitkering ouder- en personeelsgeleding 

Dit punt komt later op de agenda terug. 
 

8. Uitnodiging bijeenkomst GMR en MR 

Dit punt komt later op de agenda terug. 
 

9. Stukken m.b.t. AVG: 
bijlage 4a:  
- bij medische gegevens: verantwoordelijkheid blijft bij ouder? Er staat namelijk dat ouders dit niet 
hoeven te delen, maar wie is verantwoordelijk als er wat gebeurt op school?  
- gegevens nodig voor behalen diploma? Het lijkt op sommige punten inhoudelijk niet toegespitst op 
basisschoolleerlingen? Aanpassen! 
-Parnassys met één s geschreven 
- pag. 2: ouders hebben recht om gegevens over te dragen naar andere school? Wat wordt hiermee 
bedoeld? Op papier/digitaal/anders? Is dit niet in tegenstrijd met het beleid omtrent school hoppen? 
Moeten deze afspraken niet afgestemd worden binnen de OPR? 
- wie verwijderd gegevens na 2 jaar uit Parnassys? 
bijlage 4b: 
- wat verwachten we van medewerkers: hoe en wanneer wordt dit gecommuniceerd? 
- pag. 5: terugkoppeling niet alleen aan melder maar ook aan betrokkene?? 
bijlage 4c: 
- in titel reglement verkeerd gespeld 
- pag. 10: reglement treedt in werking op 25 mei 2018, maar waarom ziet de GMR dit nu pas? 
bijlage 4d: 
- check door GMR: dit is de door de GMR goedgekeurde versie 
-pag. 4: social media met ouders mag wel, met leerlingen niet?  
- pag. 5, punt 3; hoe kan je checken of kinderen correct zoekgedrag vertonen? En kinderen moeten 
het melden aan de leerkracht? 
bijlage 4e: CvB en Sarkon ipv Meerwerf. Moet CvB er niet uit? 
-In dit stuk staat vaak Sarkon. Moet goed nagekeken worden.  
- pag. 15: checklists en formulieren m.b.t .beveiliging zijn die Meerwerf-breed of schoolbreed?? 
bijlage 4f 
- tekstueel nalopen! 
- dubbele vraagtekens in titel  
-Wat wordt bedoeld met ; geen foto plaatsen waar kind schade van kan ondervinden? Sommige 
gevallen zijn duidelijk, maar niet altijd.  
-De leden van de GMR hebben hun vraagtekens van de tegelwijsheid die hier is toegevoegd. Liever 
weghalen.  
bijlage 4g  
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-duidelijk 
 

20.30 uur-  reguliere vergadering; de bestuurder schuift aan en maakt kennis met de 2 nieuwe leden 
van de GMR 

1. Memo toelichting 
CAO PO 
De vraag vanuit de GMR was hoe de schalen binnen de functies beoordeeld gaan worden. Wanneer 
wordt iemand in een hogere schaal geplaatst? Hoe wordt dit beoordeeld? Is dit op basis van het 
aantal jaren dat je werkt (ervaring) of op basis van je functioneren? Bij functioneren; hoe wordt dit 
beoordeeld en op welk moment. Het bestuur gaat onderzoeken wat ons beleid wordt en het 
onderwerp komt dan terug in de GMR. 
 
Tevens sprak de bestuurder zijn zorg uit over de LB percentages vanuit de functiemix die behaald 
moesten worden. Meerwerf heeft dit nagestreefd en gehaald. Nu de functiemix is afgeschaft, komen 
de compensaties hiervoor ook niet meer binnen. Door het nastreven van de percentages van de LB 
functies binnen Meerwerf betekent dit dat er hogere salariskosten gemaakt zullen worden. Het voelt 
alsof je als stichting nu gestraft wordt voor het nastreven van de percentages. Stichtingen die deze 
doelen niet hebben gehaald hebben meer LA functies en dus lagere salariskosten. De bestuurder uit 
zijn zorg hierover en hoopt dat er alsnog een andere vorm van compensatie komt hiervoor. Dit is 
voor nu onbekend.  
 

2. Evaluatie werkdrukgelden 
Er is een enquête uitgezet n.a.v. de laatste GMR vergadering waar kritische vragen werden gesteld. 
De GMR heeft de vragen over deze enquête en uitkomsten: 
-58 deelnemers; is dit representatief? De bestuurder geeft aan van wel. De GMR geeft aan dat de 
enquête wel verstuurd is in een drukke periode in het schooljaar en dat dit mogelijk heeft geleid tot 
weinig respons. De GMR vindt het aantal respondenten teleurstellend.  
- vraag 4: hoe gaat het bestuur de directeuren hierop (bijhouden of werkdruk is verminderd) 
aansturen om deze gesprekken te voeren?  
De scholen moeten een plan maken hoe de werkdruk te lijf te gaan. Ze moeten ook een plan maken 
voor het volgend schooljaar, en aanvullen met de wijze waarop ze dit gaan monitoren. In het 
voorjaar voeren bestuur en directeuren het gesprek over formatie en WDG is daar onderdeel van. 
De uitkomsten van de enquête zijn gedeeld met de directeuren. 
- vraag 9: hoe gaat de bestuurder een passend tijdspad maken? In het voorjaar volgt een gesprek met 
de bestuurder; maar de directeuren zijn verantwoordelijk om dit gesprek onderling ook tussentijds te 
voeren. 
De opmerkingen die men aan het einde van de enquête kon toevoegen geven wel een duidelijk 
signaal: het gebruik van de werkdrukgelden voor formatie mag inderdaad maar eenmalig zijn! 
Het is aan het team en de directie om zelf om tafel te gaan zitten hoe de werkdrukgelden in te 
zetten. Eventueel ook in samenspraak met de MR. Maak dit schoolspecifiek, maak het zichtbaar, plan 
het in. Vind een vorm om dit in te richten en te monitoren. 
Wat gebeurt er met het geld dat overblijft? De bestuurder heeft daar nu geen antwoord op.  
actie bestuurder: uitzoeken of er geld overblijft en waar het vervolgens blijft? Antwoord via mail of in 
volgende vergadering. 
actie bestuurder: een mail opstellen naar alle personeelsleden met de bevindingen van de enquête 
en een begeleidend schrijven.  
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3. Verkiezingen GMR - stand van zaken 

De vacatures zijn inmiddels ingevuld. 
 

4. AVG 

Omwille van de tijd zal de GMR de opmerkingen van de GMR m.b.t. de diverse stukken verzamelen 
en aan de bestuurder sturen. 
actie: Willy en Denise verzamelen de punten en sturen deze aan de bestuurder 
 

5. SBP: evaluatie kick off en toelichting partnerdag 

De leden van de GMR die aanwezig waren geven een korte terugkoppeling aan de bestuurder (het 
externe bureau is Van beekveld en Terpstra). 
De kick off was bedoeld om de kaders te scheppen. De scholen krijgen nu een klein budget om een 
onderwijscafé mee te vormen om met elkaar door te praten over de thema’s.  
Bartha doet aan de bestuurder de suggestie om ook juist de jeugd deel te laten nemen aan een van 
deze sessies. De bestuurder neemt dit mee in het directeurenberaad. En geeft aan open te staan 
voor leuke ideeën. Wat de bestuurder betreft is dit ook geen eenmalige sessie; hij zou graag iets 
blijvends creëren in het betrekken van andere gesprekspartners in de ontwikkeling van Meerwerf. 
 

6. Afval scheiden op scholen 

De Duynvaerder doet mee aan afval scheiden. Dit wordt vanuit de gemeente gestimuleerd. Dit is iets 
om op schoolniveau op te pakken. Zou je dit ook op je eigen school willen, breng dit dan in bij je MR! 
 

7. Nog twee aanvullende punten 

- huishoudelijk reglement (actie Willy: huishoudelijk reglement aan de bestuurder sturen): de GMR 
heeft instemmingsrecht in bovenschoolse thema’s. Ze ervaart echter dat zij laat wordt geïnformeerd 
en zoud dit graag eerder horen om er zo over mee te kunnen praten en betrokken te zijn. Ze wil 
namelijk een eigen mening vormen en niet alleen afgaan op eenzijdig verkregen informatie. Het 
verzoek aan de bestuurder is om hier beter  op te letten; tijdens het agenda-overleg kunnen deze 
eventuele onderwerpen besproken worden.  
- notulen van de GMR: deze worden door zowel voorzitter als bestuurder tegen gelezen. De GMR is 
verantwoordelijk voor de inhoud. Eventueel verschillen in deze kunnen door de bestuurder en de 
voorzitter besproken worden, waarna het opgenomen worden in de notulen. De GMR heeft hierin 
het laatste woord. 
 

De bestuurder verlaat de vergadering 

A. Evaluatie bijeenkomst RvT en GMR 
Het was een niet goed voorbereide bijeenkomst; geen goed gespreksonderwerp ingebracht. De RvT 
heeft beterschap beloofd! De GMR heeft er vertrouwen in dat dit een volgende keer beter zal 
verlopen. Het was desondanks een goed gesprek. 
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B. Uitkering personeels- en oudergeleding 
Via het declaratieformulier kunnen gegevens ingevuld worden van de oudergeleding, ondertekend 
door de voorzitter en ingediend bij het stafbureau. De oudergeleding krijgt een vergoeding voor hun 
deelname aan de GMR. Volgens de Aob is het aan de GMR om dit zelf te regelen en is het goed om 
dit op te nemen in het huishoudelijk reglement.  
Afspraak: de vergoeding (€200) wordt aan het einde van het schooljaar uitgekeerd, omstreeks de 
laatste vergadering. 
actie: Bartha en Miranda doen een voorstel voor een stukje tekst in het reglement. 
 

C. Bijeenkomst GMR met MR 
Er is een werkgroepje van een deel van de GMR en van de MR van De Dijk dat vraagt of deze 
bijeenkomst te combineren is met scholing. Voor deze eerste keer kiezen we voor een combinatie. 
Een volgende keer meer het gesprek met elkaar aan gaan, omdat aangegeven is in de poll dat hier 
behoefte aan is. De bijeenkomst volgend schooljaar dan ook eerder in het jaar plannen. 
actie Anne en Bartha: check of scholing kan plaatsvinden op 31 januari 2019. Een ‘Save the 
date’-mail in oktober uitsturen en uiterlijk eind november de officiële uitnodiging. 
 

D. Communicatieplan borgen 
actie: Denise stuurt het communicatieplan rond om dit te borgen en zodat iedereen kan schieten op 
de uitvoerbaarheid, zodat de opgenomen punten ook uitgevoerd worden. 
 

E. Nieuwsbrief schooljaar 2018-2019 nummer 1 
Denise maakt een opzet, de nieuwe leden wordt gevraagd om zich voor te stellen. 
actie Denise: voor de vergadering van 15 november wordt de nieuwsbrief verstuurd 
actie Leila en Miranda Melis: sturen een stukje naar Denise waarin zij zich voorstellen. 
 

F. Commissies, rondvraag en w.v.t.t.k. 
Kwaliteit van onderwijs en ICT: Leila 
Personeel en organisatie: Miranda M. 
Plaatsvervangend voorzitter: Mirjam 
 
- vraag van Leila over de zittingstermijn van GMR leden en of er budget is voor de GMR? Ja.  
Voor nu is het doel van de GMR om de kennis van de WMS te beheersen.  
- Bartha komt nog even terug op het document in het kader van de AVG: “ouders hebben recht op…” 
lijkt in tegenstelling met schoolhoppen en is een punt voor OPR?  
- Mirjam: met betrekking tot compensatie-uren voor de personeelsgeleding: haar school geeft aan de 
middelen niet te hebben. Ze vindt dat Meerwerf daar iets tegenover moet zetten. Hoe denkt de GMR 
hierover?  
actie: Mirjam wil de bestuurder hierover mailen. Ze maakt een opzet hiervoor en stuurt dit rond 
onder de GMR en zo nodig bespreekt Mirjam dit met de bestuurder tijdens het volgende 
agenda-overleg. 
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