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Agenda van de GMR 

29 oktober 2019 
Aanvang 
20.00 uur 

Locatie: Ganzebloem/koffiekamer 

Type vergadering GMR 

Notulist  

Voorzitter BvZ (ouder GB) 

Genodigden 
DC (Leerkracht BB), RW (ouder BB), JJ (Leerkracht GB), 
BvZ (ouder GB), MvS (leerkracht RB), vacature (ouder 
RB), MV (bestuurder)  

Afwezig JJ (leerkracht GB), MvdB 

1. Opening 

15 minuten Bijlage 1 

Mededeling 
De agenda en de bijbehorende documenten zijn helaas pas in een laat 

stadium beschikbaar gekomen. In bijlage hierover meer achtergrond.  

Bestuurder geeft korte toelichting over het onderwerp Plusklas, wat eigenlijk voor vorige en deze vergadering geagendeerd was. De GMR heeft de keuze om het  huidige concept versie of de herziene versie die in het 

voorjaar opgeleverd wordt te agenderen. De versie in het voorjaar zal voor een groot deel geheel vernieuwd worden. GMR besluit om haar tijd efficiënt in te delen en het document eenmalig te willen agenderen in het 

voorjaar en kiest daarbij dus voor behandeling van het herziene document in het voorjaar. 

 
Mogelijk is er interesse vanuit ouders RB voor vacature in MR RB en voor afvaardiging in de GMR. Als er meer duidelijkheid is, zal dit z.s.m. gecommuniceerd worden. 
 

Er wordt opgemerkt dat er een relatief korte voorbereidingstijd was voor deze vergadering. Interim-bestuurder heeft reeds excuses aangeboden voor het laat aanleveren van de documenten. GMR aanvaardt de 

excuses. 

 

De notulist is wegens omstandigheden niet aanwezig en zal waarschijnlijk komende vergaderingen ook niet aanwezig kunnen zijn. 

2. Vaststellen van de notulen van ……. 

5 minuten  

Notulen 

Als gevolg van omstandigheden zijn er geen 

concept notulen aanwezig van de vorige 

vergadering. Deze zullen alsnog behandeld en 

vastgesteld worden in de volgende vergadering. 
Bijlage 2 

Kort voor de vergadering heeft de notulist alsnog de concept notulen kunnen opleveren. De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd  goedgekeurd. De notulen van de vergadering 29 mei zijn nog niet 

gepubliceerd omdat nog niet helder was of hierin aanpassingen nodig waren. Voorzitter GMR zal zorgdragen voor publiceren van notulen 24 september en 29 mei. 
 

3. Update rondom proces duurzame toekomst 

15 minuten  

Procedure en werving nieuwe bestuurder  
Ter bespreking 
 
 

Bijlage 3A 

Korte terugblik op werving bestuurder 

– 2019-10-07 – werving en selectie bestuurder Nut 

Daarnaast zal het voornamelijk een mondelinge toelichting betreffen op de status van het proces. 

 

Update rondom samenwerking PO identiek 
Ter bespreking 

 
Bijlage 3B en 3C 

3B: Uitwerking samenwerkingsscenario’s (aangepaste versie)  

We hebben de laatste versie van het samenwerkingsscenario gezien. Dit document kan ook ter informatie gedeeld worden met de MR’en (door de directeuren) 

 
 

 

3C: – 2019-10-08 – Afspraken vervolgstappen samenwerking 

 

OGMR heeft vragen hoe het samenwerkingsscenario wordt besproken en gedeeld richting ouders. Interim-bestuurder ligt toe dat ouders binnenkort via een uitgebreide brief nader worden geinformeerd. Daarna zal 

worden besloten of en op welke wijze (voorkeur gaat uit naar een kleinere setting per school) er een aanvullende ouderavond zal worden georganiseerd, waarbij de interim-bestuurder een nadere toelichting kan komen 

geven. Vastgesteld wordt dat de spanning en bedreiging die eerst werd gevoeld niet meer aanwezig is, waardoor er een verwachting is dat de behoefte voor een aanvullende ouderavond mogelijk lager ligt dan voor en 
direct na de crisis. Desondanks is er overeenstemming dat het belangrijk is om iedereen goed voor te lichten. De interim-bestuurder zal hiervoor zorgen (via de uitgebreide brief). Ook als er vragen zijn vanuit de teams, 

dan is er het verzoek om dit aan te geven. Interim-bestuurder kan dan ook hiervoor een nadere toelichting geven. Voorzitter GMR vraagt of er een evaluatiemoment is gepland (met de samenwerkingspartners). Interim-

bestuurder geeft aan dit te zullen inplannen. Hierbij zullen de scholen in eerste instantie zelfstandig een evaluatie uitvoeren die ze daarna onderling met elkaar kunnen bespreken. Het moment waarop de evaluatie wordt 

gepland zal nog vastgesteld worden door de bestuurder. De GMR geeft een unaniem positief advies m.b.t. de voorgestelde samenwerking op basis van het besproken document. 

 

De laatste versie van het betreffende document mag ook ter informatie gedeeld worden met de MR’en. 

 4. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

45 minuten  

Gesprekkencyclus _NUT_Geldrop_-_concept_01 
Vragen-feedback_beleid_gesprekkencyclus  

Ter bespreking 

 
Bijlage 4A en 4B 

Voorzitter GMR geeft complimenten aan de PGMR voor de wijze waarop dit door de PGMR samen met de bestuurder is voorbereid. De meeste antwoorden van de interim-bestuurderop de gestelde vragen van de PGMR 

zijn duidelijk. Een aantal vragen en antwoorden worden nadere besproken: 

 Blz 4: De collega’s en de directeur mogen beide een aantal (4) collega’s kiezen en deze vullen ook de lijsten in voor de collega. Je hebt dan 9 lijsten waarmee je een gesprek ingaat. Je hebt meerdere 

partijen waarvan je feedback krijgt en dus een meer open gesprek. 

 MR niveau, er mogen school specifieke punten worden toegevoegd. Goed laten keuren door beide partijen van de MR (OMR en PMR) voortgangsgesprek, leerkracht vult in en deelt hem van te voren 

tijdens beoordelingsgesprek vult directie hem in en deelt hem van te voren. 

 Moeten we nog op zoek gaan naar de dossiers tot nu toe. Nee hoeft niet onze taak te zijn. 

 De bestuurder wordt ook op deze manier getoetst. In de volgende versie zal dit expliciet(er) worden opgenomen in het beleid. 

 OOP en IB hebben een andere CAO. Hier is niet dezelfde manier van gesprekken. Volgende vergadering terug laten komen. 

 We verwachten op redelijke termijn de volgende versie in te kunnen zien en goed te kunnen keuren. 

 

5. Strategisch meerjaren beleidsplan 

15 minuten  

MSBP_2019-2023_-_aangepast_0.1 (tweede concept, derhalve ter bespreking) 

Overzicht_MJSBP 

 

Ter bespreking 
 

Bijlage 5A en 5B  

Het document is ongewijzigd t.o.v. vorige keer, m.u.v. overzichtsdocument: de verplichtingen heeft de interim-bestuurder grijs gearceerd en er is onderaan zijn er enkele items toegevoegd. Na deze 4 jaar heb je vaak 

jaarlijks geëvalueerd. De vakken linksboven en de tevredenheid zijn belangrijk en die staan binnen 4 jaar op de rit. 
 
Vraag wordt gesteld of het mogelijk is om een overzicht te creëren waarin al het huidige (geldige) beleid in opgenomen wordt. De interim-bestuurder geeft aan dat dit overzicht opgesteld zal worden. Daarnaast zal 
daarna het actuele beleid via de bovenschoolse website voor iedereen beschikbaar worden gesteld. Hiervoor is het wel nodig wat ook de bovenschoolse website eerst geüpdatet wordt. 
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Gezien de late aanlevering van het document wordt besloten om het document de volgende vergadering opnieuw te agenderen. Het verzoek aan alle GMR-leden is om vragen via de voorzitter te stellen. De voorzitter 

zal alle vragen tijdig bundelen en daarna aanbieden aan de bestuurder ter beantwoording en nadere bespreking volgende vergadering. Er worden ondertussen wel alvast de eerste stappen gezet m.b.t. plannen huidig 

schooljaar. De GMR is zich hiervan bewust en kan zich herin vinden. 
 

6. Update inspectiebezoek 

15 minuten  

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen - concept 
Ter bespreking 

 
Bijlage 6 

Betreft een concept document. Binnenkort zal de inspectie definitieve document aanleveren, waarin ook de management response van de bestuurder opgenomen zal zijn. Indien dit document nog niet gedeeld is met de 

MR’en dan kunnen de directeuren dit delen. 
 
Interim-bestuurder geeft een korte toelichting op aspect “actieve dialoog”. De inspectie vraagt dat er een actieve dialoog plaats moet vinden met ouders. Dit moet tweerichtingsverkeer zijn, geen eenzijdige communicatie 

(via nieuwsbrieven of e-mail) van school richting ouders. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dialoogsessie via een ouderavond, waarbij er voldoende gelegenheid moet zijn voor ouders om te reageren en de 
dialoog aan te gaan met de directeuren. Ouders moeten kunnen reageren. 

 

7. Jaarplanning GMR 2019-2020 

15  minuten   

Jaarplanning GMR 2019-2020 (versie 4)  
Ter bespreking i .vm.  
Openstaand actiepunt  

 

Bijlage 7 

De huidige GMR planning wordt opnieuw besproken. Hieruit volgen een aantal actiepunten en afspraken. 

 

De jaarplanning is gemaakt om overzicht te hebben voor de te agenderen onderwerpen en geeft hiermee rust. Het wil niet zeggen dat de onderwerpen voor het komend jaar hiermee “in beton gegoten” zijn. De 

jaarplanning zal gebruikt worden als uitgangspunt en leidraad om agenda voor komende vergadering op te stellen.  Ruim voorafgaand aan de vergadering zal de voorzitter bij de bestuurder en GMR leden peilen of er 

nog andere onderwerpen (die niet op de jaarplanning staan) geagendeerd worden. De bestuurder zal ook zelfstandig tijdig aangeven indien er wijzigingen te verwachten zijn in de jaarplanning. Op basis hiervan stelt 

de voorzitter in overleg met de bestuurder de agenda per vergadering op. In de jaarplanning is per onderwerp een aanspreekpunt vanuit de GMR opgenomen. Het aanspreekpunt heeft een aantal taken: 

 Verzamelen van vragen (en indien nodig nadere gegevens); 

 Overige GMR leden enthousiasmeren en betrekken (coördineren dat iedereen gelegenheid heeft om tijdig input aan te leveren);  

 Coördineren dat de bestuurder voldoende tijd heeft om de verzamelde vragen te kunnen beantwoorden; 

 Tijdig de verzamelde vragen en antwoorden van de bestuurder delen met de voorzitter die het zal plaatsen op de vergaderportaal voor komende vergadering, zodat alle GMR leden voldoende 

voorbereidingstijd hebben. 
 

De vorm staat vrij. Ook de samenstelling (OGMR/PGMR) zal per onderwerp wisselen en bepaald moeten worden door aanspreekpunt. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn over de komende onderwerpen is er een 

verwachting dat het aanspreekpunt hierover zelfstandig actief vragen stelt (aan bestuurder/voorzitter/overige GMR-leden). Doel is om elkaar hierbij te helpen. 

 

In detail worden alvast een aantal onderwerpen nader besproken: 

 Statuut/ reglementen voor GMR: Voorstel om hierbij niet opnieuw het wiel uit te vinden. Op basis van sjablonen van MR-partner kan snel een geüpdatet document samengesteld worden. Voorzitter 

zal dit document delen met overige GMR leden; 

 De bovenste 8 stukken (instemming/ advies) zijn het meest belangrijk, want verplichte documenten; 

 Echter ook bij thematische onderwerpen is er soms instemming, soms advies noodzakelijk er dien dus verplicht geagendeerd te worden. 

 
8. Rondvraag, overige mededelingen vanuit bestuurder alsmede evaluatie van de v ergadering 

5 minuten   

Rondvraag (WVTTK)  
Overige mededelingen vanuit bestuurder (waaronder maandrapportage)  
Wat het overleg heeft opgeleverd voor de leerlingen, ouders en 
medewerkers? 
 
 

 Bijlage 8 

ICT 

Bestuurder informeert naar wijze waarop er een vervolg gegeven moet worden aan discussie rondom ICT. Discussie komt voort vanuit (ouders) BB en heeft daarna een niet succesvolle vervolgdialoog gehad met een 

afvaardiging van de projectgroep ICT. Niet iedereen in de GMR is nog op de hoogte. Voorzitter vraagt aan de bestuurder: 

 Is dit een onderwerp voor de MR of GMR?; 

 Wat zijn de te verwachten vervolgstappen m.b.t. dit onderwerp en het veronderstelde instemmingsrecht? 

 

Bestuurder geeft aan dat dit bovenschools (nieuw) beleid/uitvoering betreft en derhalve (deels) een onderwerp is voor de GMR (en niet in eerste instantie voor de MR). Bestuurder geeft aan dat t.b.v. van de instemming 

de dialoog toch opnieuw opgestart dient te worden. Bestuurder geeft ook te zullen starten met beleid rondom sponsoring. Indien er namelijk voor een provider gekozen wordt die “gratis” ICT diensten ter beschikking 

stelt, is instemmingsrecht van toepassing. 

 

De noodzaak tot vernieuwing wordt door iedereen gevoeld, maar voornamelijk door leerkrachten die hier last van ondervinden. Dagelijks zijn er problemen met ICT die bijvoorbeeld de lessen vertragen of verstoren. 

Hardware is verouderd, wifi en netwerk lijken niet altijd goed te functioneren. Er is consensus in de GMR dat het netwerk (wifi, kabels) zo spoedig mogelijk geüpdatet moet worden, zodat een deel van de problemen zo 
spoedig mogelijk opgelost kan worden. Echter voor een ander deel is een zorgvuldige afweging is noodzakelijk, ook omdat een gemaakte keuze waarschijnlijk voor langere termijn is en die niet eenvoudig teruggedraaid 

kan worden. De “gratis” diensten die sommige leveranciers verstrekken aan scholen, zijn alleen gratis in de zin dat er niet via de reguliere wijze betaald hoeft te worden, wel mogelijk via onder andere verstrekken van 

data en genereren van naamsbekendheid. Dit dient zelfstandig en zorgvuldig in kaart te worden gebracht (ook op basis van huidige AVG beleid). 

 

Bestuurder geeft verder aan dat indien het nodig is er een specialist ingeschakeld kan worden om vragen (van ouders) te beantwoorden. 

 

In de GMR is consensus dat dit een lastig onderwerp is waarbij verschillende belangen goed gewogen en ingeschat moeten worden. Een vervolg is noodzakelijk. 

 

Afscheid van vorige GMR leden 

Een OGMR lid informeert naar de wijze waarop de afscheid willen nemen van vorige GMR leden (van vorig jaar). Alle GMR leden ondersteunen dit voorstel van harte. Bestuurder geeft aan dat er ruimte is voor een 

aangeklede borrel. Betreffende OGMR lid zal het initiatief nemen om dit te gaan plannen. 
 

  

 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Voorzitter GMR neemt contact op met notulist om aan te geven dat 

ze recht heeft op vergoeding vorige vergadering en om aan te geven 

dat de kwaliteit van de door haar opgestelde notulen worden 

herkend en ze altijd weer welkom is. 

 

  

 
Voorzitter publiceert goedgekeurde notulen van 24 september en 29 

mei 
 
 Voorzitter publiceert goedgekeurde notulen van 

24 september en 29 mei 
 

  

Rapportage inspectie: Interim bestuurder stuurt het definitieve 

verslag door naar ouders, inclusief begeleidend schrijven. Duurt 
ongeveer 6 weken voor we dit document terug krijgen van inspectie. 
 

  

KPI overzichten: afgesproken is dat de volgende versie van 

uitgebreidere, zelfstandig leesbare, toelichting per item zal worden 
voorzien door interim-bestuurder. 
 

  

Strategisch meerjaren beleidsplan:  Dit document wordt primair 

geagendeerd in de GMR, maar mag ter informatie gedeeld worden 

met de MR’en. De scholen hebben daarnaast een school specifiek 
meerjarenbeleidsplan. Afgesproken wordt dat documenten die ter 

informatie met de MR’en gedeeld mogen worden door de 

desbetreffende directeuren aangeleverd zullen worden aan de 

MR’en. Het initiatief hiervoor ligt dus bij de directeuren, uiteraard 

in samenwerking met de voorzitter van de MR’en. 
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Zomerschool: Is besproken, BB wil eerst meer info, GB Ziet ervan 

af. RB  heeft geen reactie gegeven. Hiervoor dienen een aantal fte’s 

beschikbaar gesteld te worden. Echter, tijd besteed aan de 

zomerschool, kan niet gecompenseerd worden gedurende het 
reguliere schooljaar. Conclusie is dat er (waarschijnlijk) geen 

belangstelling hiervoor zal zijn. Echter, tot mei is er altijd nog tijd 

om hierop terug te komen. Actiepunt ligt bij de scholen. 
 

  

Externe vertrouwenspersoon: verzoek was om dit onderwerp te 

agenderen voor een vergadering op schoolniveau. Conclusie is dat 

er geen verdere behoefte is om nadere actie te ondernemen. Mocht 

het in de toekomst nodig zijn om alsnog een vertrouwenspersoon in 

te schakelen en deze vertrouwenspersoon is reeds gevraagd door 

een andere partij binnen de school (bijvoorbeeld directeuren, 

bestuurder, ouders, etc), dan kan deze vertrouwenspersoon niet nog 
een tweede belang vertegenwoordigen. Het is dan wel mogelijk om 

een externe vertrouwenspersoon in te huren die geheel 

onafhankelijk is. 

 

  

Tevredenheidsonderzoeken: Dit onderwerp zal geagendeerd worden 

nadat de tevredenheidsonderzoeken zijn afgenomen en uitslag 

bekend is. Dit zal waarschijnlijk een van de laatste GMR 

vergaderingen worden. 

 

  

AVG/Functionaris gegevens bescherming: Interim bestuurder zal dit 
bespreken met nieuwe bestuurder. Zij zal moeten zorgdragen voor 

het invullen van de definitieve functie voor functionaris 

gegevensbescherming. 

 

  

Interim-bestuurder verwerkt de toegezegde aanpassingen t.b.v. 

aangepaste versie voor volgende vergadering. 

 

  

GMR leden leveren uiterlijk 3 weken voor de volgende vergadering 

alle vragen omtrent meerjarenbeleidsplan aan bij de voorzitter. 
 

  

Gezien wijzigingen in GMR nog opnieuw kijken naar 

verdeling/toewijzing van de onderwerpen (aan GMR leden); 
  

Verzoek aan bestuurder om eventuele wijzigingen in te agenderen 

onderwerpen tijdig door te geven; 

 

  

De bestuurder heeft een aantal data doorgegeven waarop de RvT 

kan. Dit betreft 21 november, 19 december, 2 juli of voorafgaand/na 

de nieuwjaars receptie. Eventueel bestaat ook de optie om een 

huidige GMR vergadering te her plannen, zodat de RvT wel 

aanwezig kan zijn. Helaas kan de RvT niet op de eerder ingeplande 

vergaderingen. Voorzitter GMR zal voorkeur bij de overige GMR 

leden peilen en deze voorkeur doorgeven aan interim-bestuurder; 

 

  

Interim-bestuurder geeft nog de datum door waarop de 

nieuwjaarsborrel gepland is; 

 

  

Voorzitter deelt sjablonen voor statuut/reglement/etc met overige 

GMR leden. 

 

  

Bestuurder doet een voorstel voor opstarten dialoog; 

 
  

Bestuurder agendeert concept sponsorbeleid voor een van de 

volgende GMR vergaderingen. 

 

  

 


