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Notulen GMR-vergadering 20 september 2022  
 
Aanwezig: Ido, Ayla, Cathelijne, Chantal, Hans, Klaas, Susan, Boryana, Olga en Maikel (online) 
Afwezig: - 
 
22/23.001 opening vergadering 

• welkom nieuwe leden: Ido Bulthuis (ouder Oversteek), Ayla Ozturk (ouder Prins Maurits) 
• welkom Louisa Tumiwa (gemeenteraadslid GroenLinks, komt kennismaken) 
• Hans: gefeliciteerd met geboorte Suze 

22/23.002 Mededelingen/post/rondvraag 

• verslag gesprek GMR-CvB 12-09-2022: vacatures PGMR komt later terug 
• mail fietsplan: doorgestuurd naar CvB, reactie afwachten 
• Gemeente Nijmegen reactie stoppen ouderbijdrage stichting Leergeld: staat op de agenda gemeenteraad, 

in de gaten houden. GMR St. Joseph-scholen heeft ons benaderd, we gaan hierin samen optrekken. Klaas 
heeft CvB gevraagd vast na te denken om oplossing vanuit Conexus 

• update kerngroep Strategische Meerjarenvisie (door Olga): kerngroep bewaakt proces totstandkoming 
meerjarenvisie, Olga is daarom ook aanwezig bij directieberaad. Om te waarborgen dat het stuk straks 
ook voor ouders te begrijpepn is, zal Olga de concept plannen ook in de GMR voorleggen als eea meer 
vorm krijgt 

• interactie MR-en: met verdeling scholen wachten tot we compleet zijn 
• vergaderlocatie: rouleren, zodat we de andere scholen eens zien, volgende keer De Uitdaging 
 
22/23.003 actielijst 
Alles loopt of staat op de agenda. 
 
22/23.004 notulen 21 juni 2022 
Aangenomen. 
 
22/23.005 kaderbrief (ter advisering) 
Helder stuk, geen opvallende dingen. We hebben nog een paar vragen/opmerkingen: 
- werkgroep P&O: ziekteverzuim, goed vinger aan de pols houden 
- solidariteit energielasten: zijn er door diverse scholen zelf in het verleden al stappen genomen, waardoor 

ze nu niet de vruchten kunnen plukken? Zonder morren en opmerkingen overgenomen. Verduurzaming 
gaat door, wel te langzaam en met te weinig geld (hint naar gemeente) 

- hoe zit het met het huisvestingsplan? Staat in de planning voor Q4, gesprekken per wijk zijn geweest met 
de directeuren, maar er is nog geen conceptplan. CvB ligt wel op schema. 

 
22/23.006 medezeggenschapsstatuut en reglementen GMR 
Na oriënterend gesprek met Janneke en Ineke, heeft Ineke wijzigingen voorgesteld. Deze hebben we deels 
besproken, aantal opmerkingen wordt nagestuurd door Hans en Chantal. Klaas en Susan gaan hierover weer 
in gesprek met Ineke en Janneke. Volgens Ayla worden de MR-en rechten ontnomen, ze maakt een lijstje met 
de artikelen waar dat het geval is.  
voorstel clusterverdeling 
Prima. Apart cluster voor SO scholen: even overleggen met CvB en evt. voorleggen aan deze scholen zelf 
 
22/23.007 CvB 
Lucienne sluit aan om wat lopende zaken te bespreken: 
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- hoe is het schooljaar begonnen? Rustige vakantie, geen opzeggingen van personeel. Met goede bezetting 
begonnen, er zijn twee hardnekkige vacatures. Het blijft kwetsbaar, ondanks goed gevulde invalpool, er 
moet geen zware griepgolf komen. Frustratie is dat goede krachten voor zichzelf beginnen en zich via 
bureaus laten inhuren, kost veel meer geld. Tip van GMR: gezamenlijke Conexusbrede activiteiten zorgen 
voor verbinding en betrokkenheid. CvB wil straks nieuwe strategische visie gaan vieren met een festival. 

- kaderbrief: zie boven, reactie cursief toegevoegd 
- reglement: wat bedoelt CvB met volgende zittingstermijn ihkv compensatie PGMR? Lucienne had zich 

niet gerealiseerd dat zittingstermijn niet synchroon loopt voor alle leden, we maken er van 'over 4 jaar 
compensatiedagen heroverwegen'. We willen scholen die PGMR-leden leveren compenseren, zodat het 
niet op de school drukt. Optie voor tijdelijke uitbreiding contract (dus GMR-taken niet binnen taakuren 
uitvoeren) staat er nu niet in. Blijft wel bestaan. Lucienne zag wel dat de directeuren het belang van 
goede vertegenwoordiging in de GMR belangrijk vinden. 

- werving PGMR; CvB blijft er bovenop zitten. We sturen een 'uitnodiging' om een keer online mee te 
kijken met een vergadering 

- basisondersteuning en IB: hoe is gesprek binnen bestuur gevoerd over afbouwen SO/SBO? Gezamenlijke 
visie geformuleerd, heeft in sommige gevallen gevolgen voor eigen school. Soms is dat geen probleem, 
maar soms schuurt het. Financieel gezien kunnen we het ons niet permitteren om niks te doen, dat gaat 
ten koste van kinderen die ondersteuning nodig hebben in het reguliere onderwijs. 
Wordt nieuwe IB-vorm een rol of een functie? Nog geen besluit over genomen, maar het wordt steeds 
meer een functie. Verder uitvogelen met directeuren, er is een aantal keuzes te maken. Mensen houden 
wel hun baan, hoeven niet opnieuw te solliciteren. Binnenkort twee dagen gepland om de diepte in te 
gaan en te kijken wat de implementatie behelst 

 
22/23.008 studiemiddag GMR 
De trainer van de vorige keer kan niet. Alternatief: We gaan zelf met elkaar verder waar we de vorige keer 
gebleven zijn, expliciete uitwerking van onze werkwijze. Tussendoor ontspanning/teambuilding 
 
22/23.009 onderwijsmonitor (ter info) 
Goed dat het gesprek gevoerd wordt. Helder stuk, we hebben verder geen vragen. 
Als ouder mis je inhoudelijke uitleg. Het is in principe bedoeld om op scholen het gesprek te voeren, maar het 
moet wel te lezen zijn voor de ouders. 
 
22/23.010 jaarverslag/accountantsverslag (ter info) 
Geen opmerkingen. 
 
rondvraag 
- indeling werkgroepen volgende keer op de agenda 
- activiteitenjaarplan moet nog afgerond worden 
 


