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Notulen GMR Paraatscholen   
 

                                                  
Schooljaar:  2018-2019 
Nummer: 005 
Datum: 07-05-2019 
Locatie: St. Ludgerusschool  
Tijdstip: 20.00 u – 22.00 u   
Notulist: Brigit  
 
Aanwezig: Hanny, Marcel, Christine, Dave, Karolien, Natasja en Manuel  
Afwezig m.k.g.: Peter, Bram, Jeroen en Marjolein (bestuurder) 
Gasten: Frans (bestuurder) 
 
1. Opening             

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

2. Informatie vanuit het bestuur (Frans/Marjolein)  
-  Begroting 2019 en meerjarenramingen 2019 – 2022 

De werkgroep heeft de begroting doorgenomen; de verhelderingsvragen zijn op papier 
aangeboden aan het bestuur en hierop is geantwoord door het bestuur. Verder geen 
vragen meer over de begroting.  

- Bestuursformatieplan 2019-2020  
Frans geeft een toelichting op de totstandkoming van het bestuursformatieplan 2019-2020. 
➢ Er is behoorlijk gekort op de inhoud. Wat wettelijk nodig is, de verplichte onderdelen 

zijn zo beknopt mogelijk weergegeven.  
➢ Er is inhoudelijk veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen. (Hoofdstuk 3)   
➢ Het onderdeel vervangingsscenario’s wordt de komende tijd onder de loep genomen. 
➢ Per 1 april heeft er een herberekening plaatsgevonden voor alle scholen betreffende 
 de 1 oktobertelling 2019. (T-0) 
➢ Evaluatieproces geëvalueerd bij de directeuren -> positief, vlot verlopen. De 

procedures kunnen nog wel aangescherpt worden.  
➢ Attent op talent –  volop in ontwikkeling. Bestuurskantoor staat open voor 

ontwikkeling van mensen. Organisatie versterken door mensen sterker te maken. 
➢ De nieuwe werkwijze om personeel zelf verantwoordelijk te maken voor de eigen 

ontwikkeling is nog even wennen. Middels het inventarisatieformulier is daar alle 
ruimte voor. 

➢ Communicatie, (hoe communiceer je binnen een team) blijft een aandachtspunt. 
Bestuur en directie worden hierin geschoold.  

➢ Functiebouwwerk – alle functies zijn aangescherpt. Promotie/demotie is in handen 
van de medewerker zelf. 

➢ Nieuwe gesprekkencyclus vanaf 1 augustus 2019 voor alle medewerkers.  
De werkgroep gaat met het formatieplan aan de slag en de overgebleven vragen komen 
per mail naar het bestuur. De besluitvorming voor het formatieplan komt op de agenda 
voor de volgende vergadering. 

- Strategisch beleidsplan: Het bestuur wil het strategisch beleidsplan uiterlijk 3 juli klaar 
hebben. Het wordt nog voor de zomervakantie aangeboden aan de GMR.  

- Statutenwijziging Stichting Lima – reactie GMR uiterlijk 27 mei i.v.m. verdere afhandeling. 
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- Aandachtspunt: actiepunten die nog open staan 
18-108 – dd. 11-12-2018 – evaluatie vervangingsbeleid – komt nog terug op de agenda. 
19-115 – dd. 22-01-2019 – aanleveren definitieve Paraat vervangingsbeleidstuk 2018-2019 
Het definitieve vervangingsbeleid is aangeleverd door het bestuur. 

 
Vraag vanuit de vergadering: 

- Declaratie onkostenvergoeding voor de oudergeleding GMR. Moet hiervoor een  
declaratieformulier ingevuld worden? 
Frans vraagt dit na en indien nodig komt het formulier via het secretariaat naar de 
oudergeleding toen. 
      

3. Vaststellen notulen 26-03-2019 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en de actiepuntenlijst wordt doorgenomen en 
bijgewerkt door de secretaris. 
Opmerkingen: 
- Actiepunt 19/124 –Vergoeding GMR uren personeelsgeleding.  

Marcel heeft navraag gedaan bij de bond. De vergoeding hiervoor is 1,5 uur per week.  
Dit moet gefaciliteerd worden door het bestuur. Marcel stemt dit af met bestuurders.  

- Besluitenlijst – Functiebeschrijving IB-er – nog niet akkoord. 
De werkgroep pakt dit op en komt er de volgende vergadering op terug. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken:        

- 27-03-2019 Begroting 2019 en meerjarenramingen 2019 - 2022     
Instemming vanuit de vergadering.   

- 04-04-2019 Bestuursformatieplan 2019 – 2020 
Nog is behandeling – komt opnieuw op de agenda.  

-   07-05-2019 Instemming statutenwijziging Stichting Lima – samenwerkingsschool. 
     Instemming vanuit de vergadering. 
- Vraag van Onno Zijdel – 21st century skills. 

De GMR is niet de juiste plek om een ingang te vinden. Het is beter om dit via het bestuur 
werkgroep ICT te doen. Dave koppelt dit terug. 

 
5. Verkiezingen – werving GMR leden. 

De werkgroep gaat er verder mee aan de slag. Binnen twee weken móet de poster uit naar 
de scholen. Verspreiding via directie en MR-en. Om meer draagkracht te krijgen bij de 
collega’s mogelijk de poster persoonlijk aanbieden aan de scholen. Marcel wil wel mee met 
de promotie naar de scholen.  
 

6. Eigen invulling agenda          
Wat willen we zelf toevoegen op de agenda voor de komende vergaderingen? 
1. Vergadertijden anders invullen. 

Besluit: Bestuurders een half uur na aanvang van de vergadering uitnodigen. 
2. Thema’s uitdiepen: 

- Kwaliteitszorg medewerkers 
Kwaliteit van personeel (leerkracht/IB-er/directeur/bestuurder. Hoe meet je kwaliteit en 
hoe weet je of je de kwaliteit in orde hebt? Hoe wordt er binnen Paraat gekeken of 
iemand voldoet aan de gestelde kwaliteit?.  

- Beschikbaarheid van informatie.  
Praktijkervaring, verbaasd over beperkte beschikbaarheid van informatie. Databank – 
wie/waar kun je met je vraag terecht? Gaat wederom over kwaliteit. 

- Paraat – 2 Stichtingen 
Wat zijn de verschillen? Wat is er Paraatbreed en wat is er Stichting specifiek.  

- Wat heeft Paraat ons gebracht tot nog toe? 
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Deze punten kunnen nog aangevuld worden door degene die niet op de vergadering 
aanwezig waren. 

 
7. 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  
➢ Verkiezingscommissie   -  Karolien – Peter – Dave.    
➢ AVG     - Peter – Christine – Bram  

 
8. OPR – niet doorgegaan.   

           
9. Rondvraag  

Brigit: 
Planning vergaderdata 2019-2020 – zodra de Paraatplanning bekend is wordt de GMR 
planning hierin verwerkt.  
Karolien:  
RVT avond 17 juni wel/niet door laten gaan? 
Besluit: na 27 mei (avond met Ruud de Sain) besluit nemen. 
 
Aandachtspunten: 
- De locatie voor 27 mei is gewijzigd in “De Radstake”. 

 
- De scholingsdatum voor de basistraining medezeggenschap is 25 september. 

Locatie/tijdstip volgt nog. 
              

10. Sluiting  
Dave bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.04 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 
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.   
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*  Maandag 27 mei  
Locatie: de Radstake 

- 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 

  

 
 
 

 


