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Aanwezig: Ruut van Andel, René Blanker, Elmar van Erve, Annemarie Gebraad, Eric van den 

Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica Jacobs, Belinde Maurits, Sandra Sebregts   

 

Afwezig: Richard van Heeswijk, Ella Meijer, Bart Vorster 

 

 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

 De vergadering wordt voortgezet.  

2. Vaststellen agenda  

 Gezien uitloop vergadering en tijdsdruk worden uitsluitend behandeld  

de besluitvormingspunten vanuit de overlegvergadering, m.n. IKC.   

 

3. Besluitvormingspunten vanuit overleg met DB   

 Beschouwing, discussies en besluitvorming diverse punten… 

 

- Notulen 

Verslag vorig besluitvormend overleg is voor de pauze reeds 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

- IKC ontwikkeling  

De GMR voelt zich enigszins overdonderd door mededeling DB. 

Fase van verkenning en beleidsvorming lijkt zo te zijn 

overgeslagen en heeft plaatsgemaakt voor operationele acties 

met grote impact?!  

GMR realiseert zich dat zij tijdig respons moet geven mede 

i.v.m. instemmings- en adviesrecht op diverse punten.  

Om gelegenheid te creëren voor nader overleg en om tijdig en 

zorgvuldig respons te kunnen geven wordt een extra GMR 

overleg ingelast 22 mei a.s.   

- Voortgang Privacy (AVG)  

GMR steunt aanpak implementatie AVG zoals besproken.  

 

- Voorstel aanvulling functieboek met functie van leraar -

ondersteuner.  

Vooraf aan de vergadering is dit al door ES met PGMR 

doorgesproken. Personeelsgeleding heeft bezwaar wegens 

verdringingsgevaar. Voor iets meer geld kan een leerkracht 

worden aangesteld, en dat verdient de voorkeur PGMR.  

 

Wel wordt gesteld dat dit op een individuele school mogelijk wel 

een goede aanvulling op de formatie zou kunnen zijn 

(voorkoming onbevoegd lesgeven), doch door het niet opnemen 

in functieboek heeft een schooldirectie - i.o.m. MR - deze optie 

dan nu niet.    

Mede om tijdswille nu geen nadere discussie. PGMR is tegen.  

DB heeft al te kennen gegeven dat het voorstel door bestuur 

wordt teruggenomen wegens de grote reservering bij personeel.     

 

 

 

 

➢ Verslag 

ongewijzigd 

vastgesteld.   

 

 

 

 

 

➢ Extra GMR 

overleg  

22 mei a.s.  

 

 

➢ Instemming 

GMR voor  

aanpak AVG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Geen 

instemming 

(P)GMR voorstel 

functie leraar-

ondersteuner.  
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- Aanpassing mobiliteitsbeleid 

Tekst wordt door DB heroverwogen en komt terug op agenda 

volgend overleg.  

 

- Aanpassing gesprekscyclus  

De GMR is niet onverdeeld enthousiast en twijfelt of dit nu de 

beste aanpak is, er is daarbij ook twijfel over de haalbaarheid.  

Geen tijd om zorgvuldig evaluatie door te spreken.  

 

- Overstap andere Arbo dienst  

Personeelsgeleding zal afstemmen met de achterban wat de  

ervaringen zijn met huidige arbodienst en dit terugkoppelen.  

 

- Afvaardiging OPR  

Ruut wordt gekandideerd zoals besproken.  

 

- Agendapunt 4 Reglement GMR  

Dit wordt wegens prioritering doorgeschoven naar overleg juni.  

 

- Agendapunt 5 WVTTK/ Rondvraag 

Wegens tijdsdruk vervallen.  

 

➢ Stuk vooralsnog  

ingetrokken  

door DB i.v.m.  

heroverweging 

tekst.    

 

➢ Twijfel of dit nu 

best practice is 

en twijfel t.a.v.  

de haalbaarheid. 

 

➢ Volgend GMR  

terugkoppeling 

personeel.  

 

➢ Kandidaat OPR 

gesteld.  

 

➢ Agendapunt 

doorgeschoven. 

 

➢ Agendapunt 

vervallen.  

6.  Sluiting   

 René graag overleg op 22 mei nog bevestigen naar de GMR leden.   

Ieder bedankt voor zijn/haar bijdragen.  

 

 

Vergaderdata schooljaar 2017/2018 

3 oktober 2017 Regulier 

7 november 2017  Regulier  

12 december 2017  Regulier 

20 februari 2018 Regulier 

20 maart 2018  Regulier 

10 april 2018   Ledenvergadering  

15 mei 2018 Regulier   

22 mei 2018  Extra 

Ledenvergadering 

19 juni 2018    Regulier 

(zomervak. vr. 6 juli t/m vr. 17 aug. 2018) 

 

Vergaderdata schooljaar 2018/2019  

Voorlopige planning onder voorbehoud  

25 september 2018 Regulier 

30 oktober 2018  Regulier  

27 november 2018  Regulier 

22 januari 2019 Regulier 

26 februari 2019  Regulier 

26 maart 2019   Regulier  

16 april 2019  Ledenvergadering   

21 mei 2019  Regulier  

18 juni 2019    Regulier 

(zomervak. vr. 5 juli t/m vr. 16 aug. 2019) 

 


