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Concept verslag GMR vergadering 17 juni 2019 

Aanwezig: Mirjam van der Linden, Bartha Schuiling, Nienke Lakeman, Miranda Melis, Leila 

van den Berg, Anne van der Pol, Denise van Bemmel - van Veen en Willy Koster (verslag) 

Afwezig met bericht: Miranda Rommers 

 

Vooroverleg 

 

1. Vaststellen verslag vorige vergadering en agenda 

Het verslag en de agenda worden ter vergadering vastgesteld. 

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Geen. 

 

3. Jaarplanning GMR 

De planner leest lastig. 

Het zou fijn zijn als er een schema komt met data wanneer stukken aangeleverd worden en 

wanneer een reactie van de GMR wordt verwacht. Er mist nog een vakje met een andere 

kleur waarin vermeld staat wanneer de GMR de stukken voor het eerst ontvangt, waarna de 

commissie bij de bestuurder langsgaat om de opmerkingen te bespreken. Er moeten ook 

nog belangrijke stukken worden toegevoegd.  

De eerste vergadering na de vakantie staat, daarna worden overige datums vastgesteld op 

basis van de (privé-)agenda’s van de leden. 

 

4. Jaarverslag 2018 

Er zijn nog een paar opmerkingen/vragen op het jaarverslag. 

Noot: de huidige invulling van de bijeenkomsten tussen de RvT en de GMR is niet naar 

tevredenheid van de GMR. De voorzitter van de GMR gaat hierover samen met de 

bestuurder in gesprek en maken een voorstel aan de RvT (in het nieuwe schooljaar). 

 

5. Statuut A t/m H 

Het antwoord van de Aob is niet toereikend. Denise heeft zelf e.e.a. uitgezocht en gemaild.  

Zij heeft deze begripsbepalingen naar de bestuurder gestuurd en in het vooroverleg voor de 

volgende vergadering zal dit met de bestuurder kortgesloten worden en tijdens de 

vergadering vastgesteld. Daarna dient het aangepast te worden in de statuten. 

 

6. Begroting - antwoorden 

Het blijft lastig te bepalen op welk niveau de GMR hierover meedenkt en meepraat. 

In het nieuwe schooljaar zal een deskundige op dit gebied uitgenodigd of geraadpleegd 

worden (bv vanuit de Aob of de controller). 

 

7. Vacature directiesecretaris 

Denise heeft bij de bestuurder aangegeven dat de GMR niet blij is met de gang van zaken. 

Twee leden van de GMR hebben met haast (gezien de noodzaak) een opzet van de 

vacature gemaakt maar daar vervolgens geen reactie op gehad. 
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Inmiddels is de vacature volledig opgesteld.  

De GMR is van mening dat degene die deze rol gaat vervullen, buiten de organisatie moet 

staan en niet werkzaam is binnen Meerwerf.  

 

8. Vacature personeelsgeleding GMR 

Denise heeft de directeuren van de Vloedlijn en de Duynvaerder rechtstreeks benaderd en 

krijgt daar nog een reactie op. 

Leila verwerkt de laatste opmerkingen in de vacature en dan stuurt Willy deze naar de 

directeuren en de MR’en. 

 

 

Regulier overleg met de bestuurder 

 

1. Memo toelichting 

De vragen zijn vooraf toegestuurd. 

- vacatures: directiesecretaris: jammer dat deze nog niet online geplaatst is. Is wel in het 

netwerk uitgezet. Maar tot nu toe geen goede match gevonden: kleine omvang van het werk 

en in de avonden lijken het grootste bezwaar.  

De bestuurder geeft aan dat het mogelijk is dat een deel van de taken door het 

bestuurskantoor uitgevoerd worden (wees alert op vertrouwelijkheid van onderwerpen en 

stukken!). Mogelijk ook extern via een bureau inhuren.  

Morgen wordt de vacature online gezet.  

De GMR acht het niet wenselijk dat de vergaderingen genotuleerd worden door iemand van 

het bestuurskantoor. Maar het toesturen van agenda en stukken kan wel door 

bestuurskantoor gebeuren. Mogelijk in de vacature van de personeelsgeleding dit als taak 

meenemen. 

- Na de zomer wordt meer informatie verwacht t.a.v. herijking van het bestuurskantoor. 

- Meerwerf heeft een zwak jaar met de arbo-arts gehad, vaak was er sprake van het niet 

tijdig leveren van een arbo-arts. Het contract is opgezegd en na de zomer wordt gestart met 

een nieuwe arbodienst. 

- GMR en RvT: dit is al in het vooroverleg besproken. De bestuurder merkt op dat het goed 

is te weten dat de RvT ook nog ‘jong’ is en zoekende naar haar rol. Denise heeft een stuk 

hierover naar de bestuurder gestuurd waarin staat hoe de GMR en RvT effectief en 

inhoudelijk kunnen en horen samen te werken. DIt stuk is geschreven door VOS ABP, AOb 

en andere onderwijsorganisaties.  

- Financiële vergoeding van de leerkrachten: uitgangspunten nu: nu uren in taakbeleid maar 

daarnaast ook financiële facilitering waar iedereen een eigen keuze uit kan maken (geld 

voor vervanging of uitbetaling van ‘extra uren)’. Besluit is dat een personeelslid voor iedere 

bijeenkomst van de GMR een dag vergoed krijgt in de vorm van vervanging/uitbetaling. Dit 

gaat in overleg met de directeur. Dit besluit is mede genomen om het aantrekkelijker te 

maken voor personeel om zitting te nemen in de GMR, dit is tenslotte een belangrijk orgaan  

voor onze organisatie en voor de belangen van de werknemers.  

Voor afgelopen schooljaar waren afspraken gemaakt maar die zijn helaas in de praktijk niet 

haalbaar gebleken. De bestuurder zal de directeuren over de nieuwe uitgangspunten 

informeren en als daar knelpunten in zijn, dient dit met P&O opgenomen te worden. 

- Kitty mag voorlopig nog ingezet worden als waarnemer van Annemiek, maar er wordt 
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gekeken naar een passende oplossing. 

 

 

2. Jaarplanning 2019-2020 

De wens is om in het schema opgenomen te hebben wanneer de stukken aangeleverd 

moeten worden en wat de deadline is om daarop te reageren. Of dit mag op een apart 

voorblad aangegeven worden. Belangrijke stukken (begroting en formatie) moeten 2 weken 

voorafgaand aan een commissievergadering ingediend worden. Dat is dan gemiddeld vier 

weken voor een GMR vergadering. De bestuurder laat het schema aanpassen en stuurt 

deze weer rond naar de GMR.  

Voor wat betreft de reguliere GMR vergaderingen, worden de stukken 2 weken van tevoren 

gestuurd. 

De eerste vergadering in het nieuwe schooljaar staat vast, de overige datums worden tijdens 

die vergadering bepaald (bij voorkeur niet verschuiven naar een dinsdag). 

 

3. Jaarverslag Meerwerf 

- Het verslag is laat ingediend bij de GMR? De GMR heeft alleen informatierecht dus had 

niet eerder in het proces betrokken hoeven worden 

- ziekteverzuim: Het ziekteverzuimpercentage is gedaald met 1 %. Dit komt met name door 

de afname van het aantal langdurige zieken. Dit komt door wisselende oorzaken, o.a. 2e 

spoor, maar ook terugkeer in hun functie zijn oorzaken van de daling.  

- pag. 23: let op scholen op juiste BRIN nummer 

- pag. 26: werkdrukgelden: de werkdrukgelden die niet zijn uitgegeven/ingezet staan niet 

beschreven: de bestuurder zoekt het na 

- pag. 29 m.b.t. mobiliteit: is er wat gedaan met de vacature-aanvragen? Er zijn 

toezeggingen gedaan voor het voor de tweede keer meenemen van personeel in de 

mobiliteitsronde, maar de vraag is of dit gebeurd is. Bestuurder vraagt na bij P&O. 

 

4. Statuut A t/m H 

Het voorstel is dat dit in het vooroverleg voor de volgende vergadering wordt besproken en 

zonodig toegevoegd. De bestuurder gaat akkoord. 

 

5. Begroting - antwoorden 

De antwoorden waren duidelijk, maar er zat veel tijd tussen vragen en antwoorden. 

De vragen zullen volgend jaar ook meegenomen worden. Voor het volgend schooljaar zal 

expertise ingehuurd worden. De antwoorden zijn ook doorgestuurd naar alle MR'en, omdat 

er bij hen ook veel vragen waren betreffende de begroting.  

 

6. Vacature directiesecretaris 

Is al besproken onder punt 1. 

De GMR vraagt in hoeverre zij betrokken worden bij de sollicitatieprocedure. Denise en Leila 

nemen plaats in de bac. 

 

 

Intern overleg (aangesloten op het vooroverleg) 

 

1. Jaarverslag GMR 
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Betreft een concept, Mirjam verwerkt de opmerkingen en stuurt nogmaals rond. Na de 

laatste goedkeuring zal het jaarverslag op de website geplaatst worden. 

actie Mirjam 

 

2. Bac reglement 

Vanuit de RvT wordt een afspraak gemaakt met de afvaardiging van de GMR (Denise en 

Miranda Melis). 

 

3. Rooster van aftreden RvT 

Komt voor het einde van het schooljaar. 

 

4. Nieuwsbrief 2 GMR 

De link van de vacature moet nog toegevoegd worden en de vergaderdata voor het nieuwe 

schooljaar.De nieuwsbrief wordt uiterlijk volgende week verzonden. 

 

5. Vacature personeelsgeleding 

Zie eerder punt. 

 

6. Aanpassingen statuut en reglement 

Zijn, behalve A t/m H, verwerkt en worden in de eerste vergadering na de zomervakantie 

vastgesteld. 

 

7. Studieavond MR’en en GMR 

Donderdag 23 januari 2020, 19.00 uur.Programma volgt. 

 

8. Actielijst 

De actielijst wordt ter vergadering bijgewerkt in bijzijn van de bestuurder. 

- 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 

 

 

9. Afscheid Mirjam en Willy 

De bestuurder richt een woordje tot de secretaris en directiesecretaris en bedankt hen voor 

hun inzet. 

 

10. Rondvraag 

De voorzitter vraagt hoe dit schooljaar is ervaren? 

- Het tweede jaar is makkelijker dan het eerste jaar. Het helpt enorm om de Aob in te 

schakelen bij sommige vraagstukken. Ook om te bepalen hoe diep de GMR er in moet 

duiken. Er komt ook steeds meer structuur in (het voorbereiden van) de vergaderingen.  

- wel nog waken op deadline voor aanleveren van bijlagen. 

- Bartha vraagt zich af of zij haar achterban wel voldoende vertegenwoordigt. Zou het graag 

wat eenvoudiger zien, waardoor zij makkelijker met haar achterban kan communiceren. 

- er is behoefte aan duidelijkheid over hoe diep ingegaan moet worden op stukken. 

- deze GMR is goed op weg!! 


