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1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Notulen en actielijst 

Notulen GMR 15 november 2017 

Besluit: de notulen worden vastgesteld. 

Actielijst: De actielijst wordt doorgenomen  

 

Notulen GMR en RvT 20 november 2017 

Besluit: De GMR leden gaan akkoord met de notulen. 

De voorzitter neemt contact op met de voorzitter van de RvT over het openbaar maken 

van de agenda van deze vergadering. 

Actie: Het secretariaat mailt de geplande vergaderdata met de RvT aan de GMR leden. 

 

 

3. Mededelingen DB 

Er zijn geen mededelingen 

 

4. Stukken ter instemming/advies/bespreking 

Klachtenregeling (ter instemming) 

Ingekomen opmerkingen; 
-artikel 1 onder g. Hier wordt gesproken over schoolgemeenschap. Dit zou school moeten 
zijn.  DB past dit aan. 
In dit artikel wordt ook gebruik gemaakt van de term "aangeklaagde". Aangezien in het 
grootste deel van het document ook de term "verweerder" wordt gebruikt wordt geadviseerd  
om dit gecombineerd te gebruiken ofwel "aangeklaagde c.q. verweerder". 
artikel 1. Is het bevoegd gezag niet omschreven DB past dit aan. 
-Naar aanleiding van artikel 3 lid 8: Wat gebeurt er met het verslag van de 
vertrouwenspersoon nadat deze is uitgebracht aan het bevoegd gezag? 
Het verslag (niet privacygevoelig) wordt aan de DB gezonden. Deze bewaart het volgens 
wetgeving. 
Besluit: De GMR stemt, na aanpassing van de gemaakte opmerkingen,  in met de 

voorliggende klachtenregeling. 

 

 

 



Personeelsbeleidsplan (ter instemming PGMR) 

DB licht toe wat er in de voorbespreking voorafgaand aan de vergadering met de PGMR 

leden is besproken. 

Aan de hand van de opmerkingen die in de voorbespreking zijn gemaakt worden er nog 

enkele aanpassingen gedaan. 

-Het werkgelegenheidsbeleid heeft voor Kits Primair geen meerwaarde. 

-Er wordt nog uitgezocht wat de fiscale consequenties zijn voor de regeling kinderopvang 

voor medewerkers. 

-Er wordt gevraagd waarom de regeling kinderopvang alleen geldt voor kinderen van 0-4 

jaar.  

DB geeft aan dat hij het aanbod uit kostenoverweging wil beperken tot kinderen van 0-4 

jaar. Deze kinderen kunnen gedurende de werkdag van de collega worden opgevangen. 

-Hoe wordt de uitvoering van het personeelsbeleidsplan gecheckt? 
De DB licht toe op welke wijze één en ander wordt gewaarborgd. Hierbij is onderling 

vertrouwen een belangrijke factor.  

Ook voor de professionele medewerker is er een verantwoordelijkheid. 

Een aantal zaken worden geregistreerd en vastgelegd. 

Jaarlijks wordt het personeelsbeleidsplan door het MT geëvalueerd. Afhankelijk van de 

CAO kan het zijn dat er aanpassingen gemaakt moeten worden. 

-Wat wordt er bedoeld met vaste voet? Er is behoefte aan toelichting van de termen 

opslagfactor en overige taken. 

Voorstel DB: in bijlage 7 zal één en ander duidelijk worden beschreven en er zal worden 

gecheckt of de termen consistent worden genoemd in het gehele document. 

Daarna zal in het MT worden besproken hoe één en ander duidelijk kan worden gemaakt 

aan de teamleden. 

Als vervolg daarop zal het formulier taakbeleid volgend schooljaar ook moeten worden 

aangepast. 

- Bijlage 6. Wat wordt verstaan onder de mogelijkheid tot bespreken van de 

mogelijkheden voor een personeelslid van de levensfase waarin het personeelslid zich 

bevindt? 

DB geeft aan dat de werkgever oog wil hebben voor de omstandigheden van het 

individuele personeelslid. In overleg kunnen er waar mogelijk afspraken op maat 

gemaakt worden. 

-Is het gebruikelijk dat de werknemer zelf een verslag maakt van het 

functioneringsgesprek? Ja 

-LB staat voor de inschaling in de CAO. 

 

Besluit: De DB past het stuk aan naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen. 

Daarna zal het weer aan de GMR leden worden gezonden ter beoordeling. Na doorlezen 

van dit document kan de PGMR via de mail instemmen of aanvullende vragen stellen of 

opmerkingen plaatsen.  

De DB verzoekt de PGMR voor 17 januari as. in te stemmen met het 

personeelsbeleidsplan. 

 

Besteding stakingsgelden. 

Voorafgaand aan de vergadering van 13 februari as. zal er worden gesproken over de 

besteding van de stakingsgelden. 

Suggesties kunnen 10 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst via het secretariaat per e-

mail worden doorgegeven. 

 

5. Rondvraag 

Is er beleid voor het maken van foto’s door ouders in de school en het publiceren 

daarvan? 

Ja hiervoor is binnen de stichting Kits Primair beleid. Ouders mogen in de school alleen 

hun eigen kind fotograferen. Het is als ouder niet toegestaan foto’s van andere kinderen 

te publiceren zonder toestemmin.. 

Het is lastig om ook het fotograferen buiten te verbieden. 



Beeldmateriaal door een MIB-er is alleen voor intern gebruik en mag niet gedeeld 

worden. 

Er is per school  een lijst van kinderen die wel en niet op de foto mogen voor publicatie. 

Het is van belang dat een ieder in de organisatie van dit beleid goed op de hoogte is en 

waar het een en ander wordt gepubliceerd. 

 

Af en toe komt het voor dat er geen vervanging is te vinden voor een klas. Kinderen 

krijgen in zo’n geval vrijaf. 

DB geeft aan dat er een invalpoel is en we deze invalpoel graag willen uitbreiden. Mensen 

in deze poel zijn gescreend. 

Mocht er iemand zijn die alleen in uitzonderlijke gevallen op 1 school wil invallen dan kan 

die persoon zich met deze opmerking aanmelden voor de invalpoel. 

 

Wat is de stand van zaken met de betrekking tot de uitwerking van de input die is 

gegeven voor het strategisch beleidsplan. 

DB geeft aan dat er inmiddels een rapport is gemaakt van de uitkomsten. 

Actie: DB stuurt dit rapport toe. 

Eén en ander wordt verwerkt in het strategisch beleid. 

 

 

 
 
 
 


