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Aanwezig: Laurens van Asten, Ellen Bartelen, René Blanker, Murat Durgun, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, 

                   Tessa van Kaam, Belinde Maurits, Frank Meeuwssen, Ella Meijer, Sandra Sebregts; Arnout Visschedijk  

Afwezig : Dennis van Lonkhuizen 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

 Aansluitend op de overlegvergadering met bestuurder opent de voorzitter het 
besluitvormend overleg in MS Teams.      

 

2. Vaststellen agenda    

 De agenda wordt vastgesteld met als extra aandachtspunt  
OBS De Klimroos en OBS De Gezellehoek (bij punt 5.4).  

➢ Agenda vastgesteld.  

3.  Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg    

 Notulen van 2 maart jl. worden ongewijzigd vastgesteld.  ➢ Notulen vastgesteld.  

4.  Introductie nieuwe GMR leden    

 (Nogmaals) welkom en introductie Arnout en Durgun.   
Indien er vragen zijn over werkwijzen of documentatie GMR gelieve eerst even 
contact opnemen met de ambtelijk secretaris, of anders voorzitter of collega 
GMR leden.    

 

5.  Advies-, besluitvormings- en/of besprekingspunten vanuit  
de overlegvergadering   

 

 (4) Mededelingen (informatief)  
- De inkomende post vanuit de MR, evenals de ontvangen Petitie vanuit het  
  personeel, worden behandeld.  
- De GMR neemt kennis van de onrust en de onvrede op de school. 
- De GMR stelt vast dat zij geen partij is in evt. conflict CvB -schooldirecteur. 
- De GMR neemt kennis van de klachten omtrent het niet in acht nemen van  
  de medezeggenschap, hetgeen zorgen baart.    
- Het verloop van de schooldirecteuren baart de GMR zorgen.    
- GMR heeft kennisgenomen van alle stukken en geschetste situaties, en zal    
   zorgpunt overbrengen naar bestuur.  
- GMR zal dit ook terugkoppelen naar de afzenders MR resp. personeel.  

(5) Proces aanpak RI&E actiepunten    
Geen opm.  

(6) Strategisch HRM beleid   
Er wordt ingestemd met document (sharepoint).  

(7) Meerjaren formatiebeleid en bestuursformatieplan  
(P)GMR stemt in met document onder voorbehoud beantwoording 2 vragen 
(zie overlegvergadering). Dit betreft specificaties, impliceert geen wijzigingen.  

(8) Brief ABP  
Eric tekent namens (P)GMR de brief ABP voor akkoord af.  

(9) Meerjarenbegroting ’21-’25 
Er volgt nog een (aanvullend) advies GMR.   

 

➢ (4) Actiepunt  

 

 

 

 

 

➢ (5) Geen verdere 

opm. (besproken 

overlegvergadering) 

➢ (6) (P)GMR stemt in 

met HRM rapport.  

➢ (7) (P)GMR stemt in 

met BFP onder 

vermeld voorbehoud   

➢ (8) (P)GMR is akkoord 

met brief ABP.  

➢ (9) (Aanvullend) 

advies MJ-begroting 

volgt (actiepunt).  
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(10) Wijziging Brin nrs.     
GMR gaat akkoord. De uitvoering e/o verrekening is ook wel aandachtspunt 
voor de MR-en.  
 

(11). Voorstel fusie en/of samenwerkingstraject .   
De GMR blijft bij haar eerdere standpunt d.d. 2 maart jl. dat het momentum 
om nu tot een fusie dan wel samenwerking met een andere organisatie te 
komen wel erg ongelukkig is gelet de situatie waarin deze organisatie zich nu 
bevindt, en vindt de keuze van het bestuur om nu thematisch samenwerking 
na te gaan en op te zoeken opmerkelijk. Ingeval bestuur toch een besluit zou 
willen nemen m.b.t. samenwerking, dan wel m.b.t. onderwijskundig project of 
experiment, dan wel m.b.t. het beleid ter zake, dient hieraan vooraf een 
adviesaanvraag te worden ingediend (ex art. 11, 1d subs. e+f wms).   

(12). Programmalijnen AK   
Besproken overlegvergadering, verder geen opm.  

(13). Nat. Programma Onderwijs  
Focus PO heeft gekeken naar de leerlingvolgsystemen op de scholen en geeft 
zo indruk af t.a.v. leerachterstanden, die input kan zijn voor de mogelijke 
interventies van het NPO. Opinie PGMR leden is dat het straks ook wel 
maatwerk is.   

(14) WVTTK  
Nr. punt 9  

➢ (10) Akkoord met  

herschikking Brinnrs.  

 

➢ (11) Besluit 2 mrt jl. 
betrof formele 
onthouding instemming 
fusie (ex. art. 10, 1h 
wms).   
Van een formele 
adviesaanvraag was 
hier nu geen sprake.   

  

 

  

6.  Ledenvergadering 20 mei a.s.   

 Korte preview. Goed dat contact GMR - schooldirecteuren wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd.   

➢ Participatie via  
MS TEAMS 

7.  Gesprek RvT 16 juni a.s.   

 Opzet en aandachtspunten besproken. 
De GMR blijkt qua opzet voorstander van een open bilateraal overleg GMR- RvT 
(zonder CvB) minimaal tweemaal per jaar (wettelijk minimum, is vorig jaar niet 
gelukt). Desgewenst kan altijd nog extra keer worden ingelast.  

➢ Aanwezigheid hierbij 
opgeven per mail.  

8.  Mediation traject   

 Traject wordt vertrouwelijk besproken.    

9.  WVTTK/actielijst/ rondvraag   

 Er treden diverse personeelsleden GMR af.  
Er zal een wervingscampagne worden geëntameerd voor nieuwe (P)GMR leden.   

➢ Actielijst   

10.  Sluiting   

 - Allen bedankt voor jullie inbreng!  
- Donderdag a.s. LV met DOO (20e mei).   
- Volgend GMR overleg 8 juni a.s.  
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     Plenaire       

vergadering 

GMR  

GMR Vergaderdata  

Schooljaar 2020/2021                              

‘19/’20 30-06-2020 
1 08-09-2020     
2 06-10-2020 
3 03-11-2020 
4 01-12-2020 
5 19-01-2021  
6 02-03-2021 
7 06-04-2021 (ledenvergadering)  
8 18-05-2021 

9 08-06-2021  

10 06-07-2021 

  

Schoolvakanties ’20-‘21:   

Eerste schooldag ‘20-‘21: maandag 24 augustus ‘20 
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie: 21 december ’20 t/m 3 januari ‘21 
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021 
2e Paasdag: 5 april 2021  
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 
 (bevat koningsdag 27 april en bevrijdingsdag 5 mei)  
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 
2e Pinksterdag: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021 
Eerste schooldag ’21-’22: maandag 6 september ‘21.  


