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Notulen GMR Paraatscholen   
 

                                                  
Schooljaar:  2019-2020 
Nummer: 004 
Datum: 05-03-2020 
Locatie: St. Ludgerusschool  
Tijdstip: 19.30 u – 21.30 u   
Notulist: Brigit 
 
Aanwezig: Hanny, Marcel, Karolien, Dave, Bram, Peter, Natasja en Brigit     
Afwezig m.k.g.: Sacha en Christine, Marjolein 
Gasten: Frans (bestuurder)  
 
 
1. Opening            

De voorzitter, Dave heet iedereen welkom.       
     

2. Vaststellen notulen 08-01-2020 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst    
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten lijst wordt bijgewerkt. 
       

3. Mededelingen en ingekomen stukken       
AVG opnemen als agendapunt voor de volgende vergadering.  
   

4. Informatie vanuit het bestuur (Frans) 
Stand van zaken:          
- Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand 

(klokkenluidersregeling)  Aangaande het toepassen van de regeling is het bestuur in 
overleg met collega bestuurders. Mocht hier een aanvulling uit voorkomen, dan wordt de 
bestaande regeling aangepast.  

- Protocol AGSI – toevoeging SOT (school opvang team) – Ligt bij de IB-ers en de 
vertrouwenspersonen. 

- Map vastgestelde beleidsstukken overzetten naar GMR. Ricardo pakt dit op. Over de 
rechten moet er nog afstemming met de GMR leden plaatsvinden. 

- Vraag vanuit een MR ->  Salaris inhoudingen bij stakende medewerkers.  
Middelen die ingehouden zijn worden weer toegevoegd aan de begroting van de 
betrokken school en derhalve hoeft er geen advies gevraagd worden aan de GMR.  

- Formatieproces – stand van zaken 
 Het proces komt al in de eindfase. Er hebben al diverse klikgesprekken plaatsgevonden. 

Het bestuur is positief over de stand van zaken.   
- Vraag vanuit de GMR aan de bestuurders -> Wordt er nog gewerkt met het bestaande 

dashboard? 
Momenteel vindt er actualisatie van het dashboard plaats omdat de bestuurders met de 
directeuren naar een ander vorm van overleg willen.  

       
5. Verkiezingen – stand van zaken                                                                                                         

- Afgewezen kandidaten van schooljaar 2018-2019 benaderen. Dave pakt het op.  
- Wervingsproblemen bespreekbaar maken tijden de MR-GMR avond. 
- Werving (P)GMR kandidaat vanuit IEKC – bespreken met directeur BijEen. Dave pakt het 

op.  
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6. Evaluatie missie/visie avond. Hoe nu verder?        
Als GMR willen we proactief aan het werk. Werken vanuit thema’s. Met elkaar bepalen welke 
thema’s wij belangrijk vinden. Meerdere malen per jaar de MR-en bevragen op een 
onderwerp, aan de hand van gerichte vragen. De MR-en moeten ons voeden.  

 
Voor het verkrijgen van input voor het thema oudertevredenheid is bij het bestuur de vraag 
neergelegd om inzage te krijgen in de oudertevredenheidspeiling welke recent is afgenomen. 
We willen graag weten welke thema’s hierbij spelen en wat de parallellen en de rode lijn zijn.  
 
Het eerste thema waarmee we aan de slag gaan wordt bepaald tijdens de vergadering van 
21 april. 
 
Op de website een stukje tekst plaatsen over de missie/visie van de GMR. (actiepunt Peter) 

 
7. MR-GMR avond – stand van zaken  

De laatste puntjes voor de invulling van de avond wordt besproken. (Theater – pauze – 
stellingen). Bram noteert de onderwerpen voor de stellingen.  
Mededelingen voor het tweede deel van de bijeenkomst: 
-  uitleggen dat we proactief aan het werk gaan.  
- werving kandidaten GMR. 
 
Opmerking vanuit de vergadering: 
Formatieproces – Er is ruis rondom de communicatie.   
Voorstel vanuit de GMR: Centrale communicatie rondom het formatieproces op intranet 
plaatsen om ruis te voorkomen.  

 
8. (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  

         
9. Rondvraag            

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
           

10. Sluiting             
De voorzitter, Dave bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.50 u. 
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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 

* Opnieuw inplannen MR – GMR avond De Ploeg Varsseveld 

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  

 


