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Notulen GMR Paraatscholen   
 

                                                  
Schooljaar:  2019-2020 
Nummer: 002 
Datum: 05-11-2019 
Locatie: Op Koers  
Tijdstip: 20.00 u – 22.00 u   
Notulist: Hanny 
 
Aanwezig: Hanny, Marcel, Christine, Dave, Bram en Natasja    
Afwezig m.k.g.: Karolien, Brigit en Peter 
Gasten: Marjolein en Frans (bestuurders)  
 
 
1. Opening 

De voorzitter, Dave heet iedereen welkom.       
      

2. Vaststellen notulen 12-09-2019 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten lijst wordt bijgewerkt. 
 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken:  
       
➢ 10-10-2019 Voorstel werkgelegenheidsbeleid Paraatscholen.        

Op Intranet wordt een stukje toegevoegd waarin wordt verwoord wat 
werkgelegenheidsbeleid exact inhoud. 
Instemming GMR. 

➢ 10-10-2019 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand 
(klokkenluidersregeling)                                                                    
Frans gaat informeren bij andere besturen hoe zij het aanpakken met de externe 
commissie. Misschien kunnen we aansluiten bij een al bestaande commissie.  
Frans kijkt dit nog na.  
Neergelegde klachten worden afgehandeld. Is de klacht afgerond dan wordt het niet 
opgeslagen.  
Dit beleidsstuk wordt in de volgende vergadering opnieuw geagendeerd. 

➢ 12-10-2019 Regeling gesprekkencyclus 
Omdat de GMR inhoudelijk al instemming heeft verleend (18-06-2018) en er slechts 
aanpassingen zijn gedaan op grond van de wet- en regelgeving, wordt dit beleidsstuk ter 
informatie aangeboden.  

➢ 13-10-2019 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. 
Actie: Bijlage 4 – Bel direct de huisarts en/of specialist van de leerling, deze regel 
verwijderen uit het protocol. Protocol medicijnverstrekking komt terug in de vergadering 
van 05-11-2019         
Instemming GMR. 

➢ 13-10-2019 Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders     
GMR stemt in. 

➢ Veiligheidsbeleid Paraatscholen  
Aanvullende informatie op dit beleidsstuk is op 9 september door bestuurder rechtstreeks 
verstuurd naar de werkgroep. Het protocol is aangepast (m.n. hoofdstuk 2 is tekstueel 
aangepast). De opmerkingen van de werkgroep waren al verwerkt. Kunnen jullie er naar 
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kijken, dan kan dit, samen met het protocol AGSI, de volgende GMR vergadering, 5 
november, op de agenda komen.  
Protocol veiligheidsbeleid komt terug in de vergadering van 05-11-2019 – ter instemming. 
GMR stemt in. 

 
➢ AGSI  

School opvang team (SOT)is door Bram aangeleverd. Marjolein bekijkt dit en neemt weer 
contact op met de werkgroep. 
Instemming GMR voor zover het nu af is. SOT nog aanvullen en tekstueel de 
aanpassing. 
 

➢ 16-10-2019 Regeling bedrijfshulpverlening Paraatscholen 
Enkel de CAO artikelen zijn hierin opgenomen, daarom is in deze situatie sprake van 

adviesrecht. GMR geeft positief advies 

  
o Dilemma Staking: 

Inhoudelijk duidelijk. Er is wel onrust op de scholen. Paraat leerkracht vriendelijke 
organisatie. De mail vanuit het bestuur is correct maar zakelijk. Er wordt een stuk 
empathie gemist richting de leerkrachten.  

 
4. Informatie vanuit het bestuur (Frans/Marjolein)      

Verzuim: afgelopen 12 maanden is dalende 5,6 %. We blijven op dit moment zelfs onder de 4%. 
Bestuur verwacht een neutraal financiële afsluiting van het jaar. 
25 nov. RvT / GMR: GMR maakt werkgroepje. Bestuur wil eventueel een locatie regelen. 
Tijdig laten weten. 
Paraat-avonden: Eén belangstellende voor de GMR. Tips gekregen van Marjolein deelt Dave 
nog met de GMR leden.  
Vanuit het personeel: Eventueel iets toevoegen, zoals een extra spreker o.i.d. Informatie was 
zinvol maar die had ook op papier gekund. Het ontmoeten is als positief gezien. De tweede 
avond was positiever.  
Paraat in beweging is als positief ervaren. De ambitiegroep gaat deze week nog evalueren.  
Contactgesprekken met een loopbaandeskundige zijn heel goed bezocht. 
Voorstel vanuit GMR: Graag herhaling in de toekomst, maar opnemen in het jaarrooster van 
de scholen, zodat er geen activiteiten worden gepland en leerkrachten ook echt de 
draaiende school kunnen bekijken.  
Vanuit de directeuren zijn de ambitiegroepen weer gevuld. Er kan eventueel door de 
ambitiegroepen contact worden opgenomen met de GMR. 
 
Voorstel: vergaderingen in de toekomst om 19.30 uur starten.  
Aanwezigen zijn hiermee akkoord.  
 
Er wordt een nieuwe map ”ambitiegroepen” gemaakt om beleidsstukken in op te slaan. 
Dave vraagt aan Ricardo om deze te maken en of alle GMR-leden daar toegang tot 
verkrijgen om ook in te werken. Definitieve concept stukken moet de werkgroep naar Brigit 
sturen. 
 
Verkiezingen – stand van zaken                                                                                                         
    

5. Eigen invulling agenda  
➢ Opnieuw inplannen missie/visie avond. Bram zet datumprikker uit. 
➢ Doornemen jaarverslag, begroting en activiteitenplan, schuift door naar de volgende 

vergadering.        
 
 
 
 



P a g i n a  3 | 4 

 

6. (Her)inrichten werkgroepen           
Wij werken vanaf dit schooljaar met Ambitiegroepen, zoals deze ook op bestuursniveau zijn 
geformeerd:  
1. Communicatie :   Peter – Bram – Natasja 
2. Financien en beheer :  Dave – Natasja – Marcel 
3. Identiteit :    Christine – Karolien - 
4. Onderwijs en kwaliteit :  Hanny – Karolien – Marcel – Christine – Bram – Peter  
5. Personeel :    Dave – Hanny – Karolien 
6. AVG :     Peter – Christine – Bram  

➢ Tijdens de vergadering moet er nog een nieuwe groep voor organisatie van de MR/GMR 
avond gemaakt worden. 

➢ Voorstel: Om de vergaderingen met de RvT naar een hoger plan te tillen, ook hier enkele 
leden voor kiezen die de organisatie van deze vergaderingen op zich nemen. 

Beide punten zijn niet behandeld.  

         
7. Rondvraag             

           
8. Sluiting             
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Jaarplanning GMR schooljaar 2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 

     

 Datum Type vergadering Locatie 

1 Donderdag 12 september Reguliere GMR vergadering  De Kei  - L’voorde 

* Vrijdag 20 september – 19.00 u Etentje – afscheid GMR leden Stadspomp Groeno 

* Woensdag 25 september  Basiscursus 

medezeggenschap( CNV) 

De Kei – L’voorde 

(St.Ludgerus- tijdelijke 

locatie – V.veldseweg 12)  

* Maandag 14 oktober Extra vergadering missie/visie ??  

2 Dinsdag 5 november Reguliere GMR vergadering  Op Koers - Varsseveld 

* Maandag 25 november RVT – GMR Nader te bepalen 

3 Woensdag 8 januari Reguliere GMR vergadering De Kei – L’voorde 

4 Donderdag 5 maart Reguliere GMR vergadering Op Koers - Varsseveld 

* Donderdag 26 maart MR – GMR avond Nader te bepalen 

5 Dinsdag 21 april Reguliere GMR vergadering De Kei – L’voorde 

6 Woensdag 3 juni Reguliere GMR vergadering Op Koers - Varsseveld 

*  Maandag 29 juni RVT – GMR Nader te bepalen  
Totaal 12 avonden  

 


