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Aanwezig: Laurens van Asten, Ellen Bartelen, René Blanker, Murat Durgun, Tessa van Kaam, Ella Meijer, Amanda 

de Pender, Yvonne van Westenbrugge.  

Afwezig: Belinde Maurits, Frank Meeuwssen, Annelies Verhoef, Arnout Visschedijk.   

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

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

 

2. Vaststellen agenda / inventarisatie wvttk    

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  ➢ Agenda vastgesteld. 

3.  Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg   

 Verslag besluitvormend overleg d.d. 22-02-2022 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

➢ Notulen ongewijzigd vastgesteld. 

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

 

  (3) Functie en rolvervulling IB-er  

De GMR heeft de presentatie van Mariana Verhulst met nadere 
toelichtingen positief gewaardeerd. Het heeft een beter inzicht 
gegeven in de ontwikkelpunten die spelen bij de rolvervulling 
van de IB-er, en de trend nu richting meer focus op de rol van 
‘leercoördinator’ (meer richting profiel ‘kwaliteitscoördinator’). 

Doorgesproken wordt dat ingeval bestuur OBO een evt. besluit 
zou overwegen omtrent wijziging van of aanvulling op de functie 
van IB-er als zodanig (los van rolvervulling), dit dan in het 
functieboek moet worden gemuteerd en over de 
functiedifferentiatie resp. de functiebeloning dan vooraf advies 
GMR en instemming PGMR dient te worden gevraagd. Dit is  
hier en nu evenwel niet aan de orde.    

 

(5) Mededelingen  

- Mooi dat benoemingsprocedure OBS Het Palet heeft geleid tot  
  invulling van de vacature schooldirecteur.  
- Goed dat OBO onderwijs en opvang vluchtelingkinderen kan  
  faciliteren.  
- Nieuwsgierig naar programmalijn (G)MR.  
- Secretaris zal memo vacatures OPR SWV oppakken  
  (vacature delen en respons terugkoppelen).    

 

(6) Mobiliteitsbeleid  

Kort afgestemd. Helaas nu geen besluitvorming omtrent 
advies/instemming mogelijk i.v.m. het feit dat er niemand 
aanwezig is van de personeelsgeleding (buiten de twee nieuwe 
leden die vanavond benoemd zijn).  
Planning besluit hierover: LV 12 april.  

 

 

 

 

➢ Informatief / geen besluitvorming  

 

 

 

 

 

 

 

- Ter info  
 

- Ter info 
 

- Ter info  
 

- Follow up door secretaris 

 

 

➢ Actiepunt secretaris:  

Besluitvorming op agenda LV 12 april. 
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(7) Tussenevaluatie AK  

Gezien belang en tijd, extra ruimte voor behandeling inlassen op 
LV 12 april.  

 

(8) Evaluatie opheffing OBS De Cocon  

Gezien belang en tijd, extra ruimte voor behandeling inlassen op 
LV 12 april.  

 

(9) Wvttk/actielijst/rondvraag  

➢ Voorstel adviseur ICT  

       De GMR adviseert om het profiel eerst nog eens goed te  
       bekijken, te heroverwegen en aan te scherpen, want is nu  
       huns inziens nog te vaag en te breed.   
       Risico is dat iemand straks wordt benoemd, maar dit  
       vervolgens gedurende de functie invulling tot een  
       teleurstelling zal leiden, hetzij bij de organisatie(leden)  
       dan wel bij de benoemde persoon zelf.   
       Als er een duidelijker profiel is, zijn ook de vereiste  
       kwalificaties en competenties beter te omschrijven, en kan  
       ook zuiverder worden gewogen wat betreft niveau van (cao)  
       vergoeding.  
       Bij een scherper profiel kunnen kandidaten ook zelf beter  
       nagaan of dit voldoende matcht met hun competenties en  
       interesses.  

       De GMR adviseert om de tijdelijke vacature vanuit extern in  
       te vullen (dus geen interne kandidaat). Dit laatste vraagt wel  
       om enige nuancering. Als het profiel scherper en duidelijker  
       wordt, kan dit laatste mogelijk nog worden heroverwogen?    

 

➢ MARAP t/m dec.  

        Geen opm. nu vanuit de aanwezige leden.  

 

➢ Jeugdhulp  

Vraag naar organisatie jeugdhulp is goed beantwoord.  

 

➢ Communicatie over oorlog  

Vraag naar communicatie over oorlog in samenhang met het 
vak burgerschap wordt doorverwezen naar niveau van de 
school/MR. 

 

 

➢ Actiepunt secretaris:  

Behandeling op agenda LV 12 april. 

 

 

➢ Actiepunt secretaris:  

Behandeling op agenda LV 12 april 

 

 

➢ Advies t.a.v. bovenschoolse benoeming 

ICT-adviseur (zie tekst hiernaast).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ingeval evt. vragen altijd welkom   

 

➢ Behandeld   

 

➢ Behandeld   

5.  Wervingsprocedure, benoeming en introductie PGMR leden   

 Amanda en Yvonne zijn per heden benoemd als (P)GMR lid.  

Nogmaals een warm welkom en veel succes!  

➢ PGMR leden Amanda en Yvonne 
benoemd.   
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P.S. Aandachtspunt:  

De GMR leden zitten zonder last of ruggespraak in de GMR.  

Zij kunnen dus evt. besluiten nemen die contrair zijn aan de 

besluitvorming van de eigen MR, aan de standpunten van de 

achterban. In de dialoog binnen de GMR prevaleert het algemeen 

belang van het bestuur of alle of de meerderheid van de scholen 

boven het belang van een (enkele) -dus ook de eigen- MR van een 

school. Goed om dit bij aanvang helder te hebben en te realiseren 

bij de rolvervulling als GMR lid.    

6.  Gebruik office 365 GMR   

 Verwezen wordt naar documentatie B 06 op sharepoint t.b.v. 
gebruik office 365 door GMR leden.  
Mede gelet de tijd blijkt er nu geen behoefte aan nadere 
behandeling of presentatie. Gelieve ieder zelf de autorisaties 
nakijken.   
 
(NB: Mail op sharepoint altijd downloaden voor de bijlagen).  
 
 

➢ Actiepunt afgewerkt.  

7.  WVTTK/actielijst/rondvraag    

 - RvT besluiten 
Er wordt stilgestaan bij gepubliceerde besluitenlijst RvT en 
de gevolgde procedure bij specifiek besluit RvT.   

 

- Punten voor de Ledenvergadering 12 April:  
o Team up  
o Behandeling 3 topics die nog aandacht vragen:   

mobiliteitsplan, AK, evaluatie opheffing OBS De 
Cocon.  

o Evaluatie en reflectie, het functioneren van de 
GMR, en een vooruitblik..   

o Any other business  

 

 
 

➢ Behandeld  
 
 

➢ Actiepunt secretaris: Agenda LV    

8.  Evaluatie en sluiting   

 Voorzitter bedankt allen voor een plezierig overleg;  
wel thuis en graag tot 12 april!  
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