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Notulen van de vergadering van de GMR d.d.  5 februari 2020 

Aanwezig: Mariska Bruulsema, Mirjan Pots,  Gea Gerding , Bertus Warnders, Petra van Es, Lotte 

Oude Essink, Koos van Riezen, Alida Dolfing ,Edo Witteveen 

Afwezig: Jacqueline Posthumus, Betty Schuring en Gerla Posthumus 

Notulen:  Diana Eleveld  

Plaats:  Hofstraat 18 te Beilen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

Het punt evaluatie enquête wordt naar de volgende vergadering verschoven. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 29 september 2019.  

De stakingsgelden zijn bestemd voor kinderen,  scholing of training teamleden en ter verlaging 

van de werkdruk. 

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld 

 

3. Mededelingen 

-Er zijn 43 brieven ontvangen voor zij instromers. Er zijn 6 gesprekken gevoerd. Twee 

daarvan zijn uitgenodigd een proefles te geven. Eén daarvan is inmiddels afgehaakt waardoor 

er nog slecht 1 kandidaat overblijft. 

-Brief over WNRA. Er is intern wat onrust geweest over deze brief. Aan de hand daarvan is 

een tweede brief gezonden ter verduidelijking. DB geeft een aantal voorbeelden van gevolgen 

van de WNRA. 

Er is een nieuwe cao voor het onderwijs. Voor 1 augustus 2020 zal er een nieuwe 

functieomschrijving voor directieleden worden opgesteld die ook wordt voorgelegd aan de 

PGMR. 

 

4. Stukken ter bespreking, advies of goedkeuring 

Personeelsbeleidsplan 

Er is vooroverleg geweest met de PGMR over het personeelsbeleidsplan. Aan de hand 

daarvan heeft de DB nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het kan zijn dat op basis van 

de cao nog wijzigingen moeten plaatsvinden. Dit omdat de cao altijd leidend is. 

Mochten er voor het werk medische hulpmiddelen nodig zijn dan kan dat in overleg 

(gedeeltelijk) vergoed worden. 

Vraag: Mogen LIO stagiaires reguliere leerkrachten vervangen en hoe is de 

verantwoordelijkheid dan geregeld? LIO-ers mogen volgens de wetgeving zelfstandig voor de 

klas met begeleiding vanuit de organisatie. De vergoeding staat in de stageovereenkomst 

beschreven. Verzekeringen zijn geregeld. Er dient altijd een stageovereenkomst aanwezig te 

zijn. 
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Besluit: De PGMR stemt in met het voorliggende personeelsbeleidsplan. 

 

Vervoer van kinderen. 

DB geeft aan waarom dit document tot stand is gekomen. 

DB ligt het document gedeeltelijk toe. 

DB geeft aan dat er naar aanleiding van eerdere opmerkingen over de stoelverhoger en het 

voorin zitten van kinderen nog aanpassingen zijn gemaakt ter verduidelijking. 

Regels gelden voor kinderen van 0-13 jaar. 

Mocht er niet aan de gestelde voorwaarden worden voldaan dan mag een chauffeur 

aangeven dat hij/zij niet gaat rijden. 

DB geeft aan wat de gemaakte wijzigingen zijn.  

De GMR verzoekt de uitzonderingen op pag. 6  te verwijderen.  

Vraag: Hoe om te gaan met begeleiding op de fiets met schoolreizen of incidentele fietsuitjes? 

Daar wordt getracht zoveel mogelijk begeleiding te vinden. 

Besluit: met de gemaakte opmerkingen stemt de GMR in met het voorliggende document. 

Ouders dienen zelf zorg te dragen voor een stoelverhoger. 

 

Aanpassing GMR reglement en statuten. 

Wijzigingen zijn gemaakt met het doel de inzet van ouder en personeelsgeledingen per locatie 

zoveel mogelijk te wisselen.  

Naast het reglement is ook het in- en uittreedschema aangepast. 

Intreden gaat per start van het nieuwe schooljaar.  

Uittreden gaat per einde van het schooljaar. De laatste twee vergaderingen is er gelegenheid 

met je voorganger mee te lopen. 

De zittingstermijn is 3 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 1 termijn (6 jaar maximaal) 

 

art. 18 Gaat dat over een GMR lid die in de BAC zit? Ja 

art 18 Bij benoeming bestuurder is  een lid namens het personeel en de ouders betrokken. 

art 25. nieuwbouw of belangrijke verbouwingen zijn een MR aangelegenheid 

 

Besluit: Koos past het document met de gemaakte opmerkingen aan en legt het daarna 

opnieuw voor aan de GMR. 

Op 14 februari 2020 geeft de voorzitter en vice-voorzitter per e-mail akkoord op het 

aangepaste reglement en statuten met de daarbij behorende in- en uittreedschema. 

 

In- en uittreedschema 

Besluit: Het voorliggende schema wordt gelijk met de statuten en het reglement vastgesteld 

na een laatste check. 

 

Analyse Cockpit 

Dit interne document is ter informatie aan de GMR leden versterkt. 

Er wordt een aantal verduidelijkingsvragen gesteld die de DB beantwoordt.  

GMR leden waarderen deze extra informatie. 

 

Rondvraag 

De heer Vereijken heeft als lid van de RvT een tweetal informatieve boekjes beschikbaar 

gesteld voor de GMR leden. 

 

 

 

 


