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Notulen GMR Paraatscholen   
 

                                                  
Schooljaar:  2018-2019 
Nummer: 004 
Datum: 26-03-2019 
Locatie: Op Koers - Varsseveld  
Tijdstip: 20.00 u – 22.00 u   
Notulist: Brigit  
 
Aanwezig: Hanny, Marcel, Bram, Christine, Jeroen, Dave en Manuel  
Afwezig m.k.g.: Peter, Karolien en Natasja  
Gasten: Frans en Marjolein (bestuurders) 
 
1. Opening             

De voorzitter, Hanny opent de vergadering door iedereen welkom te heten.  
 

2. Informatie vanuit het bestuur (Frans/Marjolein)       
- Functiedifferentiatie leraren en IB-er(s) 

De werkgroep heeft vooraf verhelderingsvragen gesteld aan het bestuur, hierop is een 
schriftelijke terugkoppeling geweest. Er blijven nog een aantal vragen over en deze 
worden ter plekke besproken. 

•  Bij een bestuursopdracht duidelijk aangeven wát er gevraagd wordt. De aangeleverde   
 stukken markeren met een versienummer.  

•  Alle veranderingen t.a.v. de functiedifferentiatie worden na instemming door de GMR   
 via Intranet gedeeld met de collega’s op de werkvloer.  

•  Een leerkracht kan geen diagnose stellen, maar is wel de informant bij de diagnose. De   
 tekst aanpassen; de leerkracht signaleert, handelt en ondersteunt. 

•  Bij functieprofiel Leraar basisonderwijs L10 – bij punt 6 contacten – toevoegen:  
 externen. (daarmee benoem je alle overige contacten) 

- AVG  
Voortgang: 
Marjolein heeft contact gehad met Peter en er is afstemming over een datum om samen  
naar het AVG beleid te kijken. 
Er is speciaal aandacht voor actiepunt 19-118. Hier is in het beleidsstuk wat over 
geschreven. Het beleidsstuk wordt momenteel getoetst. Zodra hierover meer bekend is 
komt het terug in de vergadering. 
  

- Financiële begroting (zie notulen 11-12-18) 
De begroting is nog niet ontvangen door de GMR. Wordt morgen gedaan door de 
bestuurder. De begroting moet besproken worden binnen de werkgroep 
begroting/financiën - Jeroen – Dave – Natasja.   
Frans geeft uitleg over de ingezette acties die nu nodig zijn om voor de komende jaren 
een gezonde organisatie te worden. Er moet een verandering van mindset komen: 
niet meer denken van waar heb ik recht op, het moet worden van wat heb ik nodig! 

 
- Verzoek van de GMR: Stand van zaken tevredenheidspeilingen. Kan het bestuur hier 

tijdens de vergadering iets over toelichten?   
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Er is gekozen voor Succes?Spiegel - Scholen met succes. Er zijn 3 
tevredenheidsvragenlijsten uitgezet, t.w. voor ouders/verzorgers – kinderen – personeel. 
Op 9 mei worden de rapportages besproken en geanalyseerd door het bestuur en de 
directeuren. Daar komt een plan van aanpak uit m.b.t. de kwaliteitszorg binnen 
Paraatscholen. In het najaar wordt de sociale veiligheidsvragenlijst voor alle kinderen 
afgenomen. 

 
- Mededeling: 

Formeren van samenwerkingsschool. OBS Het Hof en De Regenboog school worden 
samengevoegd. Het streven is om op 1 augustus 2019 de formatie rond te hebben. De 
gemeenteraad van Oost Gelre heeft ingestemd. De samenwerkingsschool valt onder de 
paraplu van Lima. Om dit te realiseren moeten de Lima statuten gewijzigd worden. De 
handreiking voor de samenwerkingsschool ligt bij de notaris. De GMR moet instemmen 
met de statutenwijziging. Voor juli moet alles bij de NKSR liggen.  
De doelstelling is om de statutenwijziging op 7 mei in te brengen bij de GMR. De 
afhandeling moet met spoed plaatsvinden.(vandaar deze vooraankondiging) 
 

3. Vaststellen notulen 22-01-2019 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en de actiepuntenlijst wordt doorgenomen en 
bijgewerkt door de secretaris. 
Aanvullende opmerking: 
Wegens afwezigheid heeft Peter per mail een terugkoppeling gegeven op actiepunt 17/51: 

• Do 21-03 overleg gehad bestuurskantoor Frans/Marjolein/Ricardo en onze wens voor  
digitale innovatie binnen onderwijs als belangrijk punt aangegeven. 

 
Paraat heeft ICT stuurgroep, daar zitten aantal enthousiastelingen in. Op programma 
staat meer dan alleen digitalisatie huidige leermethoden, maar ook verkennend onderzoek 
naar anders leren / andere vakken leren (programmeren, trainen logisch denken en 
verbanden, etc). Paraat is bezig met stuk / visie voor innovatie binnen onderwijs vanaf 
2020, is ook een van de speerpunten. Aangegeven dat we vanuit GMR daar waar 
mogelijk actief willen (kunnen) bijdragen. Bestuur houdt innovatiewerkgroep GMR op de 
hoogte. Voor nu actiepunt afgehandeld, maar via werkgroep structureel punt op agenda. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken:        

- 01-02-2019 – Mail bestuur:  
     Beleidsdocumenten functiedifferentiatie en gesprekkencyclus.  

Besluit: Vanuit de vergadering is er instemming.  
Terugkoppelen naar het bestuur met de opmerking dat we de definitieve versie tegemoet 
willen zien.  
Voor de toekomst gaan we uitsluitend akkoord geven als we de laatst aangepaste versie 
van een beleidsstuk gezien hebben, voorzien van een datum.  

- 14-02-2019 – Mail bestuur: 
     Functieprofiel IB  
 Besluit: Nog geen instemming. De bestuurders kijken opnieuw naar de inhoud en het  

beleidsstuk wordt daarna opnieuw aangeboden aan de GMR.     
-  01-03-2019 – Mail ICT Paraat scholen 

Dave en Brigit nemen contact op met Ricardo om afspraken te maken over de inrichting 
van de GMR omgeving via Office 365. Welke mappenstructuur, autorisatie afspraken etc. 
Alle oudergeleding leden krijgen een paraat mailadres. Zodra de inrichting klaar is, komt 
het terug op de agenda.  

- Concept “startende leerkrachten Paraatscholen”  
Werkgroep heeft meegelezen en Karolien en Christine (namens de GMR) hebben met 
Marcel een gesprek gevoerd over het concept “startende leerkrachten” en hebben naar 
een presentatie van het concept gekeken. Vervolgens is er inhoudelijk, maar ook 
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tekstueel, naar het concept gekeken.  
Uit dit gesprek zijn opmerkingen, aandachtspunten en voorstellen geformuleerd. 
Sommige punten zijn direct aangepast, andere worden op korte termijn aangepast, en 
andere punten zijn ontwikkelingspunten voor de langere termijn. Deze 
ontwikkelingspunten zullen met het bestuur en de schoolleiders besproken worden. 
Marcel pakt dit op met de bestuurders.  

 
5. Eigen invulling agenda          

- Wat willen we zelf toevoegen op de agenda voor de komende vergaderingen? 
Op dit moment nog geen onderwerpen ingebracht. 

- Nabespreking avond met Ruud de Sain.  
Het was een kennismaking en er is door Ruud een discussie teweeg gebracht om 
informatie los te krijgen. Enkele opmerkingen: 
Als GMR weten wie je wilt zijn, jezelf serieus nemen. Samenwerking met het bestuur is 
echt het allerbelangrijkste. Alles wat je doet moet toetsbaar zijn en terug te vinden zijn in 
de visie/missie.  
De vervolgsessie staat gepland voor maandag 27 mei om 17.30 u. 
 

6. Info vanuit de verschillende commissies:         
➢ Strategisch beleidsplan  -  Hanny - Manuel – Marcel  
➢ Begroting/financiën   -  Jeroen – Dave – Natasja  
➢ bestuur formatieplan/personeel  -  Marcel - Christine - Karolien  
➢ zorg/leerlingen   -  Bram - Hanny - Christine 
➢ organiseren avond MR/GMR   -  Bram – Dave – Natasja 

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde avond met een inspirerende spreker.    
➢ verkiezingscommissie   -  Karolien – Peter – Dave 

De commissie is bij elkaar geweest, zodra Peter de poster klaar heeft kan de 
wervingscampagne van start. Inmiddels moeten er nog meer kandidaten gezocht worden. 
Dit aanpassen op de wervingsposter.   

➢ AVG     - Peter – Christine – Bram  
 
7. OPR             

We hebben met twee samenwerkingsverbanden te doen. 
SWV Oost Achterhoek en SWV Doetinchem. 
Voor SWV Oost Achterhoek is Dave de contactpersoon. Wie de contactpersoon voor SWV 
Doetinchem is, is niet bekend. Hanny pakt dit op.       
    

8. Rondvraag            
Marcel – Hanny – Christine – Dave – Hoe zit het met de vergoeding van de GMR uren.  
Marcel heeft deze vraag bij de bond neergelegd. Hij komt er op terug.   

       
9. Sluiting  

Hanny bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.54 u. 

            
       

Hieronder de data voor de Paraat GMR vergaderingen schooljaar 2018-2019 
 

 

1 Woensdag 5 september 
Locatie: Lichtenvoorde  

- Jaarplanning GMR voor 1 oktober aanleveren 
bij het bestuur. 

 

* Maandag 17 september  
Locatie: nader te bepalen 

- Overleg met RVT. 
 

2 Dinsdag 11 december 
Locatie: Varsseveld 

- Financiële begroting: 
2 weken van te voren beschikbaar voor de 
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GMR. Voorstel: in werkgroep voorbereiden. 
Adviesrecht voor jaarrekening en jaarverslag. 

 

3 Dinsdag 22 januari 
Locatie: Lichtenvoorde 

  

* Donderdag 14 maart 
Locatie: nader te bepalen 

- MR/GMR avond.  

* Maandag 18 maart 
Locatie: Varsseveld 

- Ruud de Sain  

4 Dinsdag 26 maart 
Locatie:  Varsseveld 

 
 

5 Dinsdag 7 mei                      
Locatie: Lichtenvoorde 

- Bestuur formatieplan.   

*  Maandag 27 mei  
Locatie: de Ploeg  

- Missie – Visie avond met Ruud de Sain 
Aanvang: 17.30 u. incl. eten. 
 

 

* Maandag 17 juni 
Locatie: nader te bepalen 

- Overleg met RVT. 
 

6 Woensdag 3 juli  
Locatie: Varsseveld 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 


