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NOTULEN GMR-VERGADERING 08-09-2020 
 
Aanwezig: Klaas Jan Schuurs, Cathelijne v/d Heijden, Niel van der Ploeg, Anneke Vrijaldenhoven, Hans 
Peelen, Janneke de Jong, Kim Spanbroek, Chantal Traa, Maikel Huijsmans, Klaas Huijsman en Susan Pot 
(notulen) 
Afwezig: Wouter de Gooyert, Wendy de Jong 
 
20/21.001  Opening en vaststellen agenda 
 
20/21.002 Welkom nieuwe leden 
We constateren tevreden dat de GMR met drie nieuwe leden weer voltallig is. De nieuwe leden zijn: 
 Chantal Traa, personeelsgeleding Montessori Dukenburg 
 Maikel Huijsmans, oudergeleding De Oversteek 
 Klaas Huijsman, oudergeleding NSV2 
 
20/21.003 Notulen 16 juni 2020 
Vastgesteld. 
Nav de notulen:  
 is er al een opzet voor de herstelopdracht inspectie? Klaas Jan checkt dit. 
 hoe zit het met de vergoeding PGMR-leden? Klaas Jan regelt het voor dit jaar opnieuw met Jan Paul 
 
20/21.004 Mededelingen/rondvraag 
 Janneke's termijn loopt af in december, ze stelt zich niet herkiesbaar, Susan start werving nieuw lid 
 vanwege corona en geen aanmeldingen vanuit de MR-en hebben we besloten de studiemiddag te 

beperken tot GMR-leden. We starten om 14 uur, sluiten af met borrel en eten. Susan regelt locatie 
en eten 

 locatie cursus MR-start: De Meiboom 
 
20/21.005 Post 
 Q&A corona: ter info 
 verzuimrapportage: werkgroep P&O bekijkt deze, evt. opmerkingen/vragen kunnen gemaild worden 
 interne nieuwsbrief: site Conexus is vernieuwd, sommige links kloppen niet meer, aantal sites van 

scholen zwakke encryptie. Werkgroep ICT gaat hierover in gesprek met Wouter 
 mail MR **: over taakuren MR-lid, richtlijn die Conexus hiervoor gebruikt is niet bekend bij GMR, 

werkgroep P&O vraagt dit na 
 
20/21.006 Actielijst 
Bezoek MR-en: Susan heeft een reminder gestuurd, er zijn een paar reacties binnen. Werkgroep ICT 
gaat bespreken of het mogelijk is om binnen Teams te communiceren met de MR-en. 
 
20/21.007 Nieuws vanuit het bestuur 
 we hebben de verzuimrapportage ontvangen 
 jaarrekening komt onze kant op (stond al op de site) 
 covid-19: in afwachting van resultaten onderzoek ventilatie. Klaas Jan heeft aangegeven dat er op 

een aantal scholen klachten over zijn, werkgroep F&H neemt dit mee 
 Conexus gaat commercieel testen, kost 120 euro p/p, maar uitslag binnen 1 dag. Prima beslissing 
 
20/21.008 W&S nieuw bestuur 
Het is voor de zomer niet gelukt om een nieuw bestuur aan te stellen. Galangroep is erbij betrokken om 
nieuwe procedure op te starten, gaan actief op zoek naar kandidaten. Als zowel GMR als RvT besluiten 
om de twee eigen leden in de BAC mandaat te geven, vormt de BAC ook de selectiecommissie. GMR 
besluit hierover positief (heeft vertrouwen in de commissie en het versnelt het proces), op voorwaarde 
dat de RvT het ook doet, anders trekt de GMR het mandaat in. 
Klaas Jan mailt dit besluit naar Ronald, met alle leden van de GMR in CC. 
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20/21.009 Werkgroepen en 
20/21.010 GMR activiteiten jaarplan 2020-2021 
Deze twee punten schuiven we door naar de volgende vergadering. Werkgroepen geven hun in te 
plannen onderwerpen voor komend jaar vooraf door. Het agenderen van extra onderwerpen in overleg 
met het DB. De werkgroepen bereiden voor de volgende vergadering een inhoudelijke update voor. 
 
20/21.011 Directieberaad 
We zijn benieuwd naar ervaringen van de directeuren de afgelopen periode. We sturen een open, 
neutrale mail om hiernaar te vragen, we staan open voor suggesties, ze mogen kort reageren of een 
toelichting geven in een langer gesprek. Susan mailt een opzetje naar de GMR. 
 
20/21.012 Privacy Shield en gegevensopslag in de VS 
Door wetgeving in de VS, zijn onze data daar niet veilig. Goed signaal, maar teveel om nu inhoudelijk te 
bespreken. De werkgroep ICT neemt dit mee. In het algemeen: we willen de informatievoorziening 
tussen GMR-CvB beter stroomlijnen en dit vastleggen in statuten/reglement. Klaas Jan sluit dit laatste 
punt kort met Jan Paul. 
 
                                                             
 

NOTULEN GMR-VERGADERING 13-10-2020 
 
Aanwezig: Klaas Jan Schuurs, Cathelijne v/d Heijden, Niel van der Ploeg, Anneke Vrijaldenhoven, Hans 
Peelen, Janneke de Jong, Kim Spanbroek, Chantal Traa, Maikel Huijsmans, Klaas Huijsman, Wouter de 
Gooyert, Wendy de Jong en Susan Pot (notulen) 
 
20/21.013  Opening en vaststellen agenda 
 
20/21.014 Notulen 8 september 2020 
Vastgesteld. 
 
20/21.015 Actielijst 
 statuten/reglement: in progressie, kan in november op de agenda 
 sociaal jaarverslag: is er nog niet 
 
20/21.016 Mededelingen/rondvraag 
 Hella en Peggy hebben Conexus verlaten; Froukje neemt de taken van Peggy over 
 Klaas Jan gaat begin volgend jaar verhuizen naar Bemmel, hij kan dus geen lid blijven van de GMR 

 
20/21.017 Post 
 we ontvingen mailwisseling MR**/Frederik over huisvesting ter info; de school krijgt waarschijnlijk 

nieuwbouw, moeten we alert op zijn bij nieuwe huisvestingsplan.  
 
20/21.018 Terugblik studiemiddag 
Interessant, goed om kennis aan te scherpen. Weinig aandacht voor CAO, overlap tussen info 
directeuren (maar er waren geen andere directeuren beschikbaar). Mooi om te zien hoe Cupella werkt, 
interessant welke ruimte directeuren nemen in dit systeem.  
Blijkbaar hebben nog niet alle scholen een werkverdelingsplan, is vanuit de CAO wel verplicht. Of is het 
een keuze? Dan moet het wel een keuze zijn van het hele team. Wat is hierop de visie van het bestuur? 
P&O zoekt dit uit. 
 
20/21.019 Nieuws vanuit het bestuur 
Verslag gesprek Klaas Jan en Cathelijne met Jan Paul op 7 oktober wordt nagezonden. 
 communicatie GMR <> CvB beter stroomlijnen via DB. CvB wenst meer rolvastheid in de hele 

organisatie. Gesprekken met beleidsmedewerkers kan wel, maar dan met CvB-lid erbij. GMR gaat 
praktische invulling vastleggen 

 CvB komt het liefst zelf toelichting geven als de GMR stukken bespreekt 
 huisvestingsplan: wordt aan gewerkt 
 functiehuis: zijn ze mee bezig 



 
Notulen 20/21 GMR Conexus  Pagina | 3  

 update covid-19: via Q&A 
 ventilatie: plan van aanpak maken 
 inspectie: herstelopdracht gekregen 
 begrotingsavond voor MR-en: technische briefing door Frederik is mogelijk (incl. jaarrekening) 
 koppeling werkgroepen aan klankbordgroepen: deze zijn nu alleen voor staf en directeuren, GMR 

kan later aanhaken bij projectgroepen. Zou beter zijn als we eerder mee kunnen denken, laten we 
nu even rusten, wens pakken we op met nieuw CvB 

 
20/21.020 Werkgroepen 
De werkgroepen geven door waar ze mee bezig zijn en wat er dit jaar op de agenda komt: 
P&O heeft pas een gesprek gehad met Maike, oa over functiebouwhuis, klankbordgroepen, fietsplan, 
tevredenheidsonderzoek onder medewerkers (zijn er vragen vanuit de GMR?).  
O&Z: er liggen veel stukken, die gaan we eerst bekijken en gaan dan in gesprek met CvB. 
Daarnaast geven de nieuwe leden aan bij welke werkgroep zij zich aan willen sluiten: 
Maikel: financiën en huisvesting 
Chantal: onderwijs en zorg 
Klaas: personeel en organisatie 
 
20/21.021 Nieuwsbrief 
Voorstel om dit soort punten voortaan vaker via Teams af te handelen, Susan heeft al een voorzetje 
gedaan. 
 
20/21.022 Op bezoek bij MR-en 
Een paar MR-en hebben hun vergaderdata al doorgegeven, zaten als bijlage bij de vergaderstukken. 
GMR-leden geven door wanneer ze kunnen. 
 
20/21.023 Voorbespreken kennismaking kandidaat voorzitter CvB 
Coen Massier (Galangroep) zal aansluiten voor korte introductie. Punten waar we aandacht aan willen 
besteden:  

 de kandidaat beschouwt medezeggenschap als een specialisme, daar ontvangen we graag een 
toelichting op 

 hoe ziet de kandidaat de samenwerking met de GMR? 
 wat zijn straks je eerste stappen? 

Welk besluit er ook genomen wordt, de communicatie over de aanstelling ligt bij de RvT en de 
kandidaat zelf, vertrouwelijkheid blijft dus ook na vandaag gelden. 
 
20/21.024 Kennismaking kandidaat voorzitter CvB 
Gezien de vertrouwelijkheid nemen we in dit verslag niks op over het gesprek, maar de GMR is 
enthousiast over de kandidaat en adviseert positief.  
 
20/21.025 Koersplan/beleidskader 
We bekijken dit plan dat later door het CvB toegelicht zal worden. Het interim CvB is toch begonnen 
met een soort van richting geven aan Conexus voor komend jaar. Waarom wordt dit ter info voorgelegd 
aan de GMR? We vragen wat de rol van de GMR hierin is volgens het CvB. Het plan is helder, globale 
eerste stappen voor komend jaar, mooie basis voor het nieuwe CvB. 
 
20/21.026 Kaderbrief/begroting 
We bekijken dit document dat later door CvB toegelicht zal worden. 
 
20/21.027 Overleg met CvB 
Jan Paul en Frederik sluiten aan voor toelichting op bovenstaande stukken. 
Beleidskader: 
Handen en voeten om richting te geven aan tussenperiode. Ambitie, doelen, strategieën en meetbare 
acties onder het motto 'de basis op orde'. De lat ligt niet te hoog, in de toekomst mag de ambitie hoger 
liggen. 
Directieberaad was positief, fijn dat er een richting is. Schept een basis en geeft overzicht. 
Wat wordt verwacht van de GMR? Ter info toegestuurd. CvB is vooral nieuwsgierig naar de mening van 
de GMR. 
Ook de GMR is positief. Het is concreet genoeg om nu op te pakken, globaal genoeg om eigen richting 
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aan te kunnen geven door het nieuwe CvB. Duidelijke rollen aangegeven. 
De klankbordgroepen zijn bezig om tot concrete invulling te komen. Beleidskader is eigenlijk 
inhoudelijke bodem onder de begroting en afdelingsplannen. 
Concrete opmerkingen verzamelen we na de vergadering. 
 
Kaderbrief (begroting): 
Op allerlei vlakken is er een link met het beleidskader: 

- sturingsmodel (wie heeft welke rol) 
- inhoudelijke prioriteiten 
- thema's 

Hoe sturen we op financiën, welke afspraken zijn er, hoe gaan we met elkaar om (wat op school, wat 
bovenschools). Uitleggen technische uitgangspunten en inzicht in bovenschoolse lasten 
(verantwoorden). 

- sommige dingen moeten 
- lasten verdelen (solidariteit) 
- efficiënter om dingen gezamenlijk te doen 

Gaan we door het met allocatiemodel, of met een ander model. Eerst in beeld hebben hoe het huidige 
model precies in elkaar zit, startpunt voor het gesprek van het nieuwe bestuur en klankbordgroep. 
Er wordt geen beleid gemaakt zonder de klankbordgroep, maar deze neemt geen besluiten, wordt nog 
voorgelegd aan directieberaad en GMR. Liefst GMR(-werkgroep) betrekken in fase van 'ophalen', 
tegelijk met klankbordgroep. 
Werkgroep F&H verzamelt concrete inhoudelijke vragen per mail. Volgende vergadering stellen we ons 
advies op. 
 
                                                             
 

NOTULEN GMR-VERGADERING 10-11-2020 
 
Aanwezig: Cathelijne v/d Heijden, Niel van der Ploeg, Anneke Vrijaldenhoven, Janneke de Jong, Kim 
Spanbroek,  Klaas Huijsman, Wouter de Gooyert, Wendy de Jong en Susan Pot (notulen) 
Namens de RvT: René Frauenfelder, Paul Kindt en Johan Klomp 
 
Afwezig: Klaas Jan Schuurs, Chantal Traa en Maikel Huijsmans 
 
20/21.028  Opening en vaststellen agenda 
Heeft de RvT aanvullingen op de agenda? Nee 
 
20/21.029 Overleg met RvT 
terugblik werving voorzitter CvB en vooruitblik werving lid CvB: eerste reacties op nieuwe voorzitter 
CvB zijn positief, er is vertrouwen in Lucienne. Ze bedankt de GMR voor de zorgvuldigheid in de 
procedure. Voor de werving van het lid CvB wil de RvT zo snel mogelijk door. Er zijn nog kandidaten uit 
de vorige procedure, als daar niks uitkomt wordt een vacature uitgezet. Lucienne gaat zich bezighouden 
met onderwijs, het nieuwe lid met bedrijfsvoering, maar eis is wel dat ze uitwisselbaar zijn. Lid zal niet 
voor 1 januari benoemd worden, zodat Lucienne nog mee kan kijken, er moet een klik zijn. Frederik 
blijft tot die tijd nog aan. Zo ontstaat een dakpansgewijze overdracht. Jan Paul fungeert in januari als 
adviseur van Lucienne. 
welke speerpunten gaan opgepakt worden:  

-  ziekteverzuim: RvT heeft gevraagd om systeem met eenduidige cijfers 
- bezetting bestuursbureau: hebben we de juiste persoon op de juiste plek? Jan Paul en Frederik 

zijn hier al goed mee bezig, geeft wat onrust, maar het is belangrijke basis voor goed onderwijs. 
- veiligheid binnen de organisatie, iedereen moet zich veilig voelen 

indicatoren voor succes: basis is een goede omschrijving van de verwachtingen. 
Reglement/toetsingskader staat in grote lijnen op papier, komt na intern overleg in RvT naar de GMR. 
Onderdeel daarvan is aanpassing statuten met taakomschrijving en bevoegdheden van het CvB. Elk jaar 
opnieuw de vraag stellen: past deze persoon/bestuurdersstijl nog bij Conexus? Zo nee, dan werken aan 
benodigde competenties of afscheid nemen. 
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afspraken arbeidsrelatie: Lucienne wilde een aanstelling voor onbepaalde tijd, in het belang van 
Conexus is de RvT daarmee akkoord gegaan. Er wordt jaarlijks geëvalueerd (halverwege elk 
kalenderjaar, dus start na 6 maanden), de RvT zal daarom 2 keer per jaar aanschuiven bij directieberaad 
om te horen hoe het gaat. Daarnaast heeft de RvT vaker overleg met het CvB, zij willen het CvB als team 
bewaken, letten op de chemie en goede samenwerking. Als de GMR nog een aanvulling heeft op de 
KPI's, kan dat naar René. Toetsingskader wordt op de volgende GMR-vergadering besproken (dan nog 
niet helemaal klaar, na 1/1 input van het nieuwe CvB meenemen). 
 
Evaluatie gesprek met RvT: 

- aangezien er sprake is van een doorlopende procedure gaan we er van uit dat de samenstelling 
van de BAC gelijk blijft 

- er zaten bij de vorige procedure kandidaten die ook of beter geschikt waren als lid CvB 
- GMR verbaast zich over de aanstelling voor onbepaalde tijd, is niet gebruikelijk 
- ook vreemd dat de RvT nog niet duidelijk heeft vastgelegd waarop ze gaan evalueren, houden 

we in de gaten 
 
20/21.030 Actielijst 
We werken de actielijst bij 
 
20/21.031 Mededelingen/rondvraag 
 gesprek werkgroep ICT over het IBP is niet doorgegaan, ze hebben wel een informatieverzoek 

gedaan 
 werving nieuwe leden GMR: volgens reglement nemen nieuwe leden zitting voor de resterende tijd 

van de termijnen van Hans en Klaas Jan. Voor de PGMR hebben we eerder dit jaar verkiezingen 
gehouden, de kandidaat die toen is afgevallen, kan nu instromen. Susan benadert haar 

 het sociaal jaarverslag is onderdeel van het jaarverslag, Susan stuurt dit naar Janneke 
 

20/21.032 Post 
Er is geen post binnengekomen 
 
20/21.033 Gesprek Klaas Jan met CvB 5 november 
Covid 19: We worden op de hoogte gehouden met de Q&A. Jan Paul laat een kort overzichtje zien met 
cijfers over vervangdagen, testen en groepen die naar huis zijn gestuurd. Deze cijfers zien er zeer goed 
uit. Er zijn weinig groepen naar huis gestuurd en de afwezigheidsdagen vanwege testen en covid-19 
ziekmeldingen worden veelal door de vervangingspool opgevangen, evenals door IB-ers met 
lesbevoegdheid of directeuren. Cijfermatig is het beeld positief, gevoelsmatig ligt het wat 
ingewikkelder, er heerst een gevoel dat er veel tijd gemoeid is met covid-19. Toch is de sfeer 
(desondanks) positief en bemoedigend. Iedereen zet zijn schouders eronder om er toch vooral voor te 
zorgen dat kinderen zoveel mogelijk les krijgen.  
 
Communicatie CvB en GMR: Er is een klein misverstand ontstaan over de wens van het CvB om een 
‘zandloper’ te creëren in de communicatie tussen GMR en CvB. Het CvB wil dat alle gesprekken met hen 
gevoerd worden, maar wie namens de GMR dat doet is voor hen niet zo van belang. Oftewel, de 
werkgroepen kunnen met het CvB afspraken plannen en gesprekken voeren. Maar rechtstreeks 
afspraken met contactpersonen of beleidsmedewerkers maken heeft het CvB liever niet meer.  
 
Sociaal jaarverslag en personeelsjaarverslag: Het CvB geeft aan dat dit in het jaarverslag is opgenomen. 
Als de GMR daarover nog vragen heeft of informatie mist, zou de GMR dat dan willen aangeven?  
 
Ventilatie: Uit het onderzoek is gebleken dat er op veel scholen (uitzonderingen daargelaten) geen heel 
grote overschrijdingen zijn van de geldende normen. Bij de Oversteek wordt wel een probleem ervaren, 
daar wordt nader onderzoek naar gedaan. Het CvB heeft onder meer 100 CO2 meters besteld, om 
structureler op plekken te monitoren of er daadwerkelijk zaken niet op orde zijn.  
In scholen waar sprake is van natuurlijke ventilatie (in tegenstelling tot mechanische ventilatie) is een 
grote schoonmaak gehouden: alle roosters zijn schoongemaakt en alle ramen zijn gecontroleerd. 
 
Privacy shield/safe harbor: Het CvB is hiervan op de hoogte. Het heeft navraag gedaan bij andere 
schoolbesturen, bij landelijke organisaties (zoals PO-raad). Daar leeft het niet of nog niet. De urgentie 
wordt nog niet heel erg gevoeld en het is vooral een politiek probleem. Daarnaast heeft het CvB overleg 
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gevoerd met de FG. Dat bij andere organisaties weinig urgentie gevoeld wordt betekent niet dat 
Conexus achterover kan leunen. Zeker in samenhang met het IBP is het bestuur aam de gang gegaan 
om een verandering teweeg te brengen in de wijze waarop gekeken wordt naar privacy vraagstukken 
en onder meer de AVG/GDPR. Er is meer zicht op data (waar staat het, welke hebben we allemaal), er is 
meer zicht op welke verwerkersovereenkomsten er allemaal zijn en of deze in orde zijn. Er wordt 
gewerkt aan een actieplan privacy op basis van een nulmeting in het voorjaar 2020. Daarmee moet 
duidelijk worden wat er geregeld moet worden en in welke volgorde. Met het vaststellen van het IBP 
zijn we er nog niet, het is een start. Er moet wel een balans komen in praktijk, regeldruk en 
bewustwording.  
 
(Bestuurlijk) jaarplan: Daarin is met name ook het functiehuis opgenomen. De jaarplannen zijn in 
voorbereiding. Komende woensdag is er weer directieberaad, waarin dit besproken wordt. Dan kan het 
CvB het vaststellen, waarna het onze kant opkomt. Onder meer de werkgroep O&Z en de werkgroep  
P&O zullen hier zich in kunnen verdiepen.  
 
Overdracht naar nieuw CvB: Jan Paul zal per januari geen lid meer zijn van het CvB. Frederik blijft aan 
tot er een nieuw lid van het CvB is aangesteld. Er komt een ‘dakpansgewijze’ overdracht. Jan Paul is 
bezig met een overdrachtsdossier. Hij heeft dit vaker gedaan en voorziet weinig problemen. 
 
20/21.034 Statuut/reglement 
We hadden te weinig tijd om dit voor te bereiden, schuift door naar de volgende vergadering. 
 
20/21.035 Advies begroting 
De werkgroep F&H adviseert om in te stemmen met de kaderbrief. De werkgroep stuurt input voor de 
oplegnotitie naar Susan. 
De werkgroep heeft ook de wens uitgesproken om aan te sluiten bij de klankbordgroep, maar het is de 
bedoeling dat de klankbordgroep vrij kan spreken, zonder de GMR. Is ook niet de juiste plek, de GMR 
maakt geen beleid. Wel is afgesproken dat er in de fase dat beleid gemaakt wordt snel terugkoppeling 
naar de GMR volgt. 
 
20/21.036 Nieuwsbrief 
Voorstel om dit soort punten voortaan vaker via Teams af te handelen, Susan heeft al een voorzetje 
gedaan. Heeft niet gewerkt, mail blijft toch de voorkeur hebben voor onderlinge communicatie. 
Onderwerpen nieuwsbrief: 
- voorstellen nieuwe leden (Maikel, Klaas, Chantal)  
- studiemiddag (Cathelijne)  
- proces werving nieuw CvB (Klaas Jan)  
- cursus MR-start (Maikel)  
- bezoek aan MR-en; reminder en misschien vast aangeven wat we komen doen > hierover besluiten we 
dat we wachten tot live vergaderen weer mogelijk is.  
- nieuwe leden GMR gezocht 
- in de volgende nieuwsbrief: nieuw statuut/reglement 
Deadline voor aanleveren stukken is 20 november. 
 
20/21.037 Nieuwe voorzitter GMR 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Klaas Jan, dan kiezen we op 8 december een nieuwe 
voorzitter. Klaas denkt erover na, Wouter evt. ter overbrugging tot einde van zijn termijn. Kim wil evt. 
wel technisch voorzitter tijdens de vergaderingen zijn. Susan laat Maikel weten dat hij zich ook mag 
melden bij Klaas Jan. 
 
20/21.038 Op bezoek bij MR-en 
Gezien de aanleiding voor de bezoeken, meer contact met de MR-en, heeft het sterk de voorkeur om 
aan te sluiten bij een live vergadering. We wachten nog even af, hopelijk kan dat binnenkort weer. 
 
                                                             
 

NOTULEN GMR-VERGADERING 08-12-2020 
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Aanwezig: Klaas Jan Schuurs, Chantal Traa, Maikel Huijsmans, Cathelijne v/d Heijden, Niel van der 
Ploeg, Janneke de Jong, Kim Spanbroek,  Klaas Huijsman, Wouter de Gooyert, Wendy de Jonge en Susan 
Pot (notulen) 
 
Afwezig: Anneke Vrijaldenhoven 
 
20/21.039 Opening en vaststellen agenda 

 Frederik sluit aan ipv Jan Paul voor agendapunt 20/21.043 

 Coen Massier sluit aan voor agendapunt 20/21.046  

 Het is de laatste vergadering van Janneke, daar staan we ook even bij stil 
 
20/21.040 Actielijst 
 
20/21.041 Mededelingen/rondvraag 
 hebben we behoefte aan toelichting gemeentelijke subsidies? DSAV hield op, er was gerommel met 

subsidies Brede school, sportdocenten, wijksport; aanbod van Hans Tromp om daarover toelichting 
te regelen. Er gaat eea veranderen in zorgdomein, heeft misschien meer gevolgen dan wegvallen 
DSAV, goed om vanuit andere hoek uitleg te krijgen. Plannen voor februari. 

 evaluatie Schoolwijzer: willen we pro-actief zijnen vooraf ambtenaar uitnodigen of afwachten? We 
kiezen voor afwachten en tzt CvB bevragen. 

 stvz werving nieuwe leden: er is één aanmelding voor de oudergeleding en één voor de 
personeelsgeleding. Betekent dat er nog geen vervanging is voor Klaas Jan, in februari zetten we de 
vacature opnieuw uit. Opvallend weinig reacties, hoe komt dat? Bespreken met Lucienne 

 Lucienne heeft bijwonen vergadering 12 januari met potlood genoteerd 
 
20/21.042 Post 

 CvB: nieuwe directeur Lindenhoeve 

 ondersteuningsplan Stromenland, paar kleine wijzigingen tov vorige plan. Werkgroep wil nog met 

CvB om de tafel om te kijken hoe ze de doelen willen gaan halen (inrichten basisondersteuning 

regulier onderwijs) 

20/21.043 Nieuws vanuit het bestuur 

 inspectie: maandag bij inspectie aan tafel. Wat merken we aan vooruitgang op de drie domeinen 

(Kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording & dialoog)? Directeuren geven aan dat ze op 

alle terreinen vooruitgang zien, transparantie, cyclisch werken, basis leggen. Je wilt eigenlijk een 

stap verder, elkaar aanspreken, van elkaar leren. Kunnen we straks fysiek hopelijk beter oppakken. 

Stappen die gezet zijn, worden als positief ervaren. Hoe zitten we op de scorelijsten? Inspectie zal 

ingezette beweging als positief beschouwen, maar zullen nog geen stapje terug doen, het moet zich 

in de praktijk nog bewijzen. Eerlijkheid gebiedt dat het daar vaak fout gaat. 

 directieberaad: aantal documenten personeelszaken gepresenteerd (functieboek, inwerken 

startende directeuren, startende leraren). Feedback vanuit directieberaad: we staan er achter, maar 

het komt er nu op aan, het moet in de praktijk gebracht worden. Is het realiseerbaar? Ze willen het 

graag proberen, er zitten geen onderdelen bij die ze niet nuttig vinden. 

 GMR kan deze presentatie ook op de agenda verwachten. Eerst in werkgroep P&O, pre-advies aan 

GMR geven. Stukken komen deze week. 

 begroting: er is nog geen complete begroting, directeuren zijn meegenomen in de cijfers, soms best 

pittige gesprekken, er zijn scholen die dalen in aantal leerlingen. Sommige scholen hadden in 

verleden uitzondering bedongen, moeten nu inhaalslag maken. Sommige scholen toch nog steeds 
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uitzonderingpositie (door interim directeurschap of sterke groei). In veel gevallen is de begroting 

rond, ziet er nu sluitender uit dan vorig jaar. 

 werkgroep F&H krijgt soortgelijke presentatie over de begroting, eind januari naar GMR (twee 

maanden voor op planning vorig jaar) 

 jaarplannen onderwijs, bedrijfsvoering en personeel: kunnen in werkgroepen besproken worden, 

wat kunnen we verwachten (incl. planning)? Heeft het CvB een specifieke vraag aan GMR? Het fijnst 

als er een gesprek ontstaat, adviseren mag. 

 privacy: apart onderdeel, daar hebben we inhaalslag te maken, losgetrokken van bedrijfsvoering. 

Insteek komende periode (tot 31 dec): regels en procedures klaar hebben. Belangrijkste is 

bewustwording, kan pas als je je beleid op orde hebt. In januari op GMR-vergadering. 

Gedragsprotocol loopt via klankbordgroep, die komt later. Wordt een lastig traject, directeuren 

hebben het gevoel dat het ze door de strot wordt geduwd.  

 overdracht: Jan Paul is er nog in januari, beschikbaar voor overdracht. Eerste twee weken gaat 

Lucienne vooral kennismaken met directeuren; context Nijmegen is al bekend, dat scheelt.  

 huisvesting: in januari businesscase Prins Claus aan RvT voorleggen, hopelijk investeringsbesluit en 

dan bouwen. Soortgelijk traject met de Muze volgt, mogelijk koppelen aan subsidietraject ventilatie. 

Inventarisatie status onderhoud van alle panden. Gaat leiden tot grote kostenpost, in januari is het 

plan klaar, dan is er een heel jaar de tijd om te kijken hoe kosten verdeeld kunnen worden. 

 initiatief voor contact met werkgroepen ligt bij CvB 

20/21.044 Reglement medezeggenschap 
Opmerkingen kunnen naar Niel met Klaas Jan in de CC. Bespreken we op volgende vergadering. Geldt 
ook voor statuut (stuurt Klaas Jan door). Daarna volgt huishoudelijk reglement, daar gaat CvB niet over. 
 
20/21.045 Nieuwe voorzitter GMR 
Klaas heeft zich gemeld als kandidaat. Hij geeft een korte motivatie. En wordt vervolgens door de rest 
aanvaard. 
 
20/21.046 Lid RvT vanuit GMR 
Nicolette geeft haar positie in de RvT op (Nuray Dogan en Paul Kindt ook). Zij is het door de GMR 
voorgedragen lid. We krijgen dus de mogelijkheid om opnieuw een lid voor te dragen. Klaas Jan heeft 
de voorzitter van de RvT en de VOO gesproken over de mogelijkheden, welke ruimte hebben we? Weer 
iemand zoeken in eigen netwerk, of w&S procedure opzetten. Andere optie is om met RvT afspraken 
daarover te maken en kijken of we bij werving van alle leden betrokken kunnen zijn, meedenken over 
profielen en zitting in BAC. GMR heeft sowieso inspraak op de profielen. RvT moet deze nog opstellen. 
VOO gaf mee, je kunt MR-en hierin een rol geven, bijv. vragen om suggesties.  
Coen Massier van de Galangroep geeft ons een toelichting.  
De RvT wil door met vijf leden, dus er zijn twee vacatures, Coen zal dit proces begeleiden (werving 
andere lid). Coen ziet in de praktijk vaak dat GMR bij werving van elk lid RvT betrokken wordt, het recht 
op voordragen RvT-lid wordt dan ingeruild voor betrokkenheid bij werving alle RvT-leden. Evt. 
afspreken dat GMR veto heeft bij benoeming namens GMR. Dan kan gezamenlijk gezocht worden naar 
een passend lid, zorgen dat er een goed, complementair team staat. 
We vormen een tijdelijke werkgroep om besluit te nemen over zelf werven of gezamenlijk traject met 
RvT en vervolgens het proces te volgen. Wouter en Klaas Jan nemen in ieder geval zitting, de rest denkt 
er nog over na, het is wenselijk als ook een PGMR-lid aansluit. 
 
Toetsingskader 
RvT begint met zelfevaluatie, toetsingskader is daar afhankelijk van. 
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Afscheid Janneke 
We horen je niet vaak, maar je bent er wel. Analytisch sterk op onderwijs, je weet waar je het over 
hebt. Je luistert goed, stelt de goede vragen. We gaan je missen. 
Janneke wenst ons een rustige tijd toe! 
 
Rondvraag 

 er is verbazing over bericht via directeur dat contributie voor Lerarencollectief vergoed kan worden 

uit individueel professionaliseringsbudget. Er blijkt ruimte voor te zijn in dat budget, maar nog 

steeds verbaasd over noemen van slechts één organisatie. Lerarencollectief is geen vakbond, zitten 

dus ook niet aan tafel bij CAO-onderhandelingen. Werkgroep P&O gaan dit navragen bij CvB. 

 uitbetaling PGMR: ligt in de week. Moet snel duidelijkheid over komen. 

                                                             
 
Notulen GMR-vergadering 12 januari 2021 
 
Aanwezig: Boryana Inkova, Chantal Traa, Niel van der Ploeg, Wouter de Gooyert, Anneke 
Vrijalendehove, Cathelijne van der Heijden, Olga Reuvers, Klaas Huijsman, Klaas Jan Schuurs, Wendy de 
Jonge, Kim Spanbroek, Maikel Huijsmans en Susan Pot (notulen) 
 

20/21.048 Opening en vaststellen agenda 

20/21.049 Kennismaking nieuwe leden 
We verwelkomen Olga Reuver (Montessori Lindenholt, personeelsgeleding) en Boryana 
Inkova (Luithorst, oudergeleding) en doen een voorstelrondje. 

20/21.050 Actielijst 
Ontbrekende stukken nieuwsbrief komen deze week 

20/21.051 Mededelingen/rondvraag 
- alternatief voor whatsapp. Vanwege gewijzigde voorwaarden willen we af van whatsapp. 

Mogelijk in april voorwaarden afgestemd op Europese markt. Hebben we een alternatief 
nodig? Kunnen we niet via Teams communiceren? Klaas Jan en Klaas overleggen verder 

- vraag Chantal: hoe komt het dat het zo rustig is? Er zijn al flink wat stukken binnengekomen 
bij de werkgroepen, komt binnenkort op de agenda. 

- kunnen vergaderstukken eerder verstuurd worden? Stukken waarvan we weten dat ze op 
de agenda komen, kunnen alvast doorgestuurd worden als ze binnenkomen. 

20/21.052 Post 
- Q&A Covid  

20/21.053 Werving lid RvT 
- besluit nemen tav procedure: voorstel van Coen Massier om W&S te koppelen aan proces 

RvT sluit aan bij wensen GMR. GMR heeft inspraak in profiel RvT, bij alle nieuwe leden 
gezamenlijke W&S door RvT en GMR. De GMR stemt in met het voorstel. 

- Wendy sluit zich aan bij de tijdelijke werkgroep. 

20/21.054 Reglement medezeggenschap 
Lijst met aangepaste punten en open eindjes in de bijlage. 
Aangepaste punten individueel afgestemd.  
art. 30.2 In rechte vertegenwoordigd >> in de rechtbank; buiten rechte >> buiten de 
rechtbank, bijv bij CvB of RvT. Discussie: houdt dit ook bevoegdheden in, dat de voorzitter 
zelfstandig besluiten kan nemen? Dit is niet zo. De vraag is of het in het reglement vastgelegd 
moet worden, ook als het niet in het reglement staat kán de voorzitter de GMR 
vertegenwoordigen. Kan ook in huishoudelijk reglement vastgelegd worden. 
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art. 37.3 zie opmerking vertegenwoordiging CvB door personeel in de bijlage, moet juist zo 
blijven. 
art. 38 vergoeding PGMR hoort in statuten 
Is het reglement zo akkoord afgezien van de kwestie in/buiten rechte? Ja. In/buiten rechte 
stemmen KJ en Niel nog af en dan gaat het voorstel naar het CvB 

20/21.055 Update werkgroep P&O 
- functiebeleid: er ligt een voorstel voor nieuw beleid, komt waarschijnlijk in februari op 

agenda, info wordt doorgestuurd. Er komt binnen Conexus een projectgroep die de 
functies verder gaat vaststellen. Cathelijne komt in die projectgroep (opvallend, komt niet 
overeen met eerdere opmerking dat GMR niet het beleid meebepaalt en pas later in 
beeld zou moeten komen, even goed navragen wat van de GMR verwacht wordt). 

- werkverdelingsplan: vragen gesteld aan CvB (bijv. moeten alle scholen dat hebben), er 
komt een beleid, bij volgend overleg met CvB om tijdpad vragen. Opslagfactor is een 
advies, keuze is aan de scholen 

- jaarplan: wordt vervolgd 
- AFAS: uitgesteld, in januari op directeurenberaad 
- startende directeuren/leraren: willen we deze info ontvangen? Ja. Volgende keer gaat 

werkgroep vervolgvragen stellen 
- verzuim: gaat herijkt worden, ook in februari verder naar vragen, nu geen concrete info 

ontvangen 
- vervangingspool: draait op volle toeren 
- medewerkersenquête: zou pas in oktober komen, aantal leerkrachten heeft 'm nu 

ontvangen … vraagt de werkgroep na 

20/21.056 Planning overleg CvB-werkgroepen 
CvB verzoekt om vastleggen vergaderdata werkgroepen: is vaak afhankelijk van wanneer 
stukken komen, we vullen dat praktisch in, als er vergaderdata van werkgroepen bekend zijn, 
geven we die door aan het CvB. 

20/21.057 Kennismaking Lucienne van den Brand 
- kennismaking (nogmaals): Lucienne gaat haar kennismakingsmail naar ons doorsturen. 

Ze is gestart met kennis maken met de directeuren, in kleine groepjes, zijn leuke 
gesprekken. Ze krijgt al een goed beeld van Conexus, heeft er nog meer zin in dan ze al 
had. 

- Lucienne was op zoek naar stukken van de GMR: staan op de website 
- GMR werkt met werkgroepen, proces vormgeven samenwerking loopt nog, gesprekken 

vanuit CvB altijd door Jan Paul of Frederik, vanuit GMR door werkgroepen. Bij 
communicatie staat de voorzitter altijd in de CC. Voorheen gesprekken werkgroepen met 
staf. Lucienne vraagt zich af of deze werkwijze ook gewenst was door de GMR? We zijn er 
nog niet helemaal aan gewend, evt iom Lucienne andere werkwijze afspreken. Deze 
werkwijze pas wel in visie van Lucienne, ze wil in ieder geval starten vanuit de huidige 
werkwijze, bijvoorbeeld overleg samen met beleidsmedewerker, maar wel bestuurder 
aanwezig, om vragen te beantwoorden en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. In 
toekomst bijvoorbeeld 'tegenspraak' organiseren, GMR mag ook kritisch zijn. 

- GMR gaat komende tijd graag op zoek naar formuleren speerpunten, wat willen we dit 
jaar bereiken (is er door omstandigheden bij ingeschoten afgelopen tijd). Lucienne zou het 
mooi vinden als de GMR het initiatief neemt voor nieuw beleid, of aanscherping beleid 
CvB. 

- Het lijkt op wat ze verwacht had. De directeuren hebben veel zin om de nieuwe weg in te 
slaan, sommigen willen alleen vooruit kijken, anderen willen nog zaken uit het verleden 
bespreken. Mensen zijn wel open, het zijn prettige gesprekken. 
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- uitnodiging verdieping profiel lid CvB: morgen samen met Coen Massier nog eens naar het 
profiel kijken. Als dat niet lukt kijkt Lucienne naar een alternatieve mogelijkheid. 

- wat staat wat betreft GMR op de kalender komende tijd: inspectierapport, 
functiebouwhuis, evaluatie schoolwijzer, visie ontwikkeling: hoe zetten we Conexus weer 
op de rit, Koersplan van stal halen, zorgen dat Conexus gewilde werkgever wordt in de 
regio. 

- Lucienne gaat obv gesprekken met directeuren een presentatie maken met zaken die 
genoemd worden die aangepakt moeten worden, oa visie op onderwijs/cultuur/trots en 
eenheid, en daar kalender van maken. Ze zal de presentatie tzt ook aan de GMR 
voorleggen. Ze is benieuwd of de GMR dezelfde thema's heeft. 

 

 
GMR-vergadering 9 februari 2021 
Aanwezig: Klaas Jan, Wendy, Kim, Maikel, Chantal, Anneke, Niel, Cathelijne, Boryana, Klaas, Olga, Susan 
(notulen) 
 

20/21.058 Opening en vaststellen agenda 
- 
 
20/21.059 Actielijst 
- reglement komt volgende vergadering terug 
 
20/21.060 Mededelingen/post/rondvraag 
- stvz werving lid RvT: Klaas Jan heeft de RvT laten weten dat we graag op hun voorstel in gaan, RvT 

is bezig met inrichten proces 
- besteding werkdrukgelden: Chantal is benieuwd hoe het op andere scholen staat met besteding 

werkdrukmiddelen. Gaat op haar school mee in de begroting. Op de andere scholen wordt het 
apart gehouden, geen issue dus die op veel scholen lijkt te spelen, wordt verder niet door de GMR 
opgepakt 

- lidmaatschap AOb: we blijven lid van de VOO en zeggen AOb op 
- (her)opening scholen: zijn er nog opmerkingen of suggesties? CvB laat meeste beslispunten bij de 

scholen. Belangrijk om terug te geven aan CvB dat er verschillende scholen zich niet houden aan de 
verplichting om noodopvang te bieden (en dat de communicatie niet helder is). We missen laatste 
Q&A, we worden vaker vergeten in de communicatie. In stroomlijning communicatie CvB-GMR ook 
positie Susan meenemen 

 
20/21.061 Nieuws vanuit het CvB 
- stv inspectie: CvB en inspectie hebben stevige vinger aan de pols bij betreffende scholen, hoge 

urgentie om herstelopdracht aan de pakken. Herinspectie is uitgesteld, wordt nu Q3 
- bestuursformatieplan: ze zijn er druk mee bezig, streven is om het beleidsrijker te maken. 
- functieboek: flink dossier, komt naar verwachting nog wat reuring uit. Cathelijne was aangesloten 

bij projectgroep, kreeg behoorlijk wat concrete vragen voor de kiezen. Frederik en Lucienne geven 
aan dat eerst de hoofdlijnen geschetst moeten worden en dat Cathelijne voorlopig uit de 
projectgroep gaat. Volgens de CAO moeten juist de hoofdlijnen door CvB en PGMR opgezet 
worden. We geven aan bij CvB dat we graag eerst meedenken over de hoofdlijnen, wat willen ze 
bereiken met het functieboek etc.  

- projectgroepen: wordt rolvast opgezet. We willen vroeg meegenomen worden in de processen, 
zonder dat we betrokken zijn bij ontwikkeling van beleid 

- vergoeding PGMR: maatwerk is voor Frederik  geen probleem, hij wil wel checken of het volgens 
de CAO correct gaat. 

- gemeentelijke subsidies: Lucienne is akkoord met uitnodigen ambtenaar gemeente.  
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20/21.062 Update werving lid CvB 
Na input GMR op profiel, zou def. profiel aan GMR voorgelegd worden, is niet gebeurd, opeens was de 
vacature al openbaar, daarom heeft GMR zich onthouden van advies. Er is nu een longlist opgesteld, 
deze week gesprekken met kandidaten. 
 
20/21.063 Update werkgroepen 
Financiën & Huisvesting: gesprek gehad met Frederik (zie verslag). Bedoeling om processen beter 
inzichtelijk te maken (voor directeuren en GMR), er is nu een duidelijke link tussen MJB en 
jaarbegroting. Er is een tekort op de begroting, dit moet opgelost worden door oa snijden in 
bovenschoolse kosten, lager ziekteverzuim, werken met T-0-begroting. 
Op gebied van ICT veel investeringen, wat levert het op? Vooral kwaliteit van inzicht en grip op de 
cijfers (bijv. ziekteverzuim), ook voor directeuren.  
Op gebied Stromenland is veel onduidelijk. Doel is om personeel Conexus niet meer te detacheren.  
Doel ziekteverzuim terugbrengen naar 5%. Er is een nieuwe arbodienst, aantal dossiers (langdurig) is 
opgeschoond, maar wat doet Conexus om verzuim terug te brengen? 
Eigenaarschap van de begroting (invulling/beleidskeuzes) ligt bij stafbureau, niet bij Frederik. 
Solidariteitsbeginsel: is een lastige puzzel. Is volgens de GMR de basis voor de organisatie, die discussie 
moeten ze aangaan. 
Wat is nog de waarde van ons advies, de RvT heeft al ingestemd … We kunnen wel voorwaarden 
verbinden aan ons advies. Ook goed om RvT terug te geven dat ze alert moeten zijn op het proces. 
Allocatiemodel en ziekteverzuim goed in de gaten houden met P&O. 
Komen er formatieve verrassingen? Op korte termijn geen gedwongen ontslagen, op termijn moet de 
formatie wel passender gemaakt worden.  
GMR adviseert positief op de begroting (Anneke stuurt input voor oplegger, Susan stuurt deze naar het 
CvB). 
Onderwijs & Zorg: gesprek gehad met Jan Paul en Annemiek (zie verslag). Plan met speerpunten zit 
goed in elkaar. Wel ambitieus, maar je kunt het er niet mee oneens zijn.  
Ze willen ook gaan werken met Mijnschoolteam (onderdeel van Werken met Kwaliteit) 
Basisondersteuning: het concept is nog niet helder, nog niet goed ingevuld, daar ligt nog een taak voor 
de afdeling Onderwijs.  
De werkgroep heeft een aantal aanvullende vragen gesteld aan CvB. 
Onder welke werkgroep valt groepsgrootte? F&H 
Personeel & Organisatie: schuiven we door naar volgende vergadering. GMR-leden kunnen vragen 
sturen. 
 
20/21.064 Indeling werkgroepen 
De nieuwe leden denken na over bij welke werkgroep ze zich willen aansluiten. 
 
 

 
Notulen GMR-vergadering 16 maart 2021 
 
Aanwezig: Klaas Jan Schuurs, Klaas Huijsman, Cathelijne van der Heijden, Kim Spanbroek, Anneke 
Vrijaldenhoven, Chantal Traa, Olga Reuvers, Wouter de Gooyert, Maikel Huijmans, Niel van der Ploeg 
en Susan Pot (notulen) 
Afwezig: Wendy de Jonge, Boryana Inkova 

 
20/21.065 Opening en vaststellen agenda 

 Nationaal onderwijsplan bekijken en hoe we daarmee omgaan (mededelingen) 

 faciliteiten PGMR (mededelingen) 
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20/21.066 Actielijst 

 mail directeuren: Klaas en Chathelijne bekijken of we dit oppakken of niet 

 begrotingsavond: Frederik werkt graag mee, we moeten even kijken hoe we dit gaan organiseren. 
Online? Wordt meestal wel gewaardeerd door de MR-en. Optie werken in breakout rooms. Evt. 
combi met bestuursformatieplan. Klaas pakt dit op (ism DB), uiterlijk in april 

 
20/21.067 Mededelingen/post/rondvraag 

 stvz werving lid CvB: gespreksronde heeft niet geleid tot benoeming. Procedure is geëvalueerd, 

steekt goed in elkaar. Klaas neemt Klaas Jan over in procedure. Nieuwe gespreksronde is gestart, 

streven aanstelling nieuw lid CvB uiterlijk 1 april. Mogelijk extra moment met GMR inplannen voor 

kennismaking 

 stvz werving lid RvT: gesprek geweest over procedure. Vervolgstap is opstellen profiel voor twee 

leden, vergelijkbare procedure als voor CvB  

 planning werkgroep O&Z: werkgroep heeft tussen alle GMR-vergaderingen een overleg gepland. 

Data gedeeld met Lucienne, zij sluit al dan niet aan. Goed idee voor alle werkgroepen. Wouter zet ze 

in de agenda in Teams. Sluit aan bij verzoek van Janneke om alle data door te geven 

 faciliteiten PGMR: Chantal heeft uitbreiding van haar contract gehad. Niet duidelijk of het bij de rest 

ook zo is. Er werd wel duidelijk gezegd dat het alleen voor dit jaar was, terwijl Frederik had 

aangegeven het definitief vast te leggen als het CAO-technisch klopt. Klaas gaat Frederik vragen dit 

op te nemen in zijn overdracht en we gaan dit ook zo vastleggen in het statuut 

 Nationaal Onderwijsplan: wordt hier al over gesproken binnen Conexus? O&Z gaat zich buigen over 

de vraag hoe Conexus dit gaat uitzetten in de scholen (mogelijk item voor nieuwsbrief). F&H kijkt 

met half oog mee 

 stvz werving nieuw lid GMR: er heeft zich al een kandidaat gemeld, twee anderen hebben interesse 

getoond 

 Anneke: gaat komend jaar uit MR, kan ze wel in GMR blijven? Ja 

 vraag van Chantal aan werkgroep F&H over allocatiemodel: is niet voor 1 mei afgehandeld, CvB wil 

hier goed de tijd voor nemen. F&H wil graag mening van hele GMR hierover. GMR is akkoord, hangt 

samen met koers en visie, moet zorgvuldig aangepakt worden. F&H houdt wel vinger aan de pols 

zodat we niet voor verrassingen komen te staan 

 
20/21.068 Nieuws vanuit het CvB (Verslag gesprek Klaas Jan met Luciënne en Frederik op 15 maart) 
Bestuursformatieplan: Hier wordt hard aan gewerkt. Het zal eerst bij de klankbordgroep neergelegd 
worden, waarna het naar de GMR komt. Hetzelfde geldt voor het functiebouwwerk. Dit is nog niet 
klaar. 
Vorige vergadering is melding gemaakt van de situatie mbt detachering personeel aan Stromenland. 
Stromenland werkt met platforms en wordt door twee besturen in stand gehouden: Conexus en 
Optimus. De twee besturen hebben geëvalueerd met Stromenland. De belangrijkste uitkomsten: 
Stromenland functioneert op dit moment goed. Het werkt zoals in eerdere instantie bedoeld was. Maar 
inmiddels zijn de tijden veranderd en ook de vraag aan Stromenland is veranderd. Er wordt een ander 
type samenwerking verlangd. Dat betekent dat de organisatie in zijn geheel tegen het licht gehouden 
gaat worden. Er wordt nu niet op deelgebieden ingegrepen, zoals detachering van personeel. De wens 
van de twee besturen (Conexus en Optimus) is om een meer platte structuur te vormen. De besturen 
gaan meer regie nemen in Stromenland. Hoe, dat is nog niet duidelijk, maar de eerste aanzet is 
gegeven. 
Er komt weer een directie 2 daagse aan, de ene dag aandacht voor verzuim en de andere dag 'wat is 
goed onderwijs?'.  
Het CvB geeft aan dat ze een taakverdeling hebben gemaakt danwel de huidige taakverdeling hebben 
gewijzigd. Het CvB heeft daarover een powerpoint gemaakt en die met de GMR gedeeld. 
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Kort geleden in het nieuws dat uit onderzoek is gebleken dat Google suite for education (ook wel 
Google workspace) teveel vrijheid neemt in het verzamelen en verwerken van gegevens. Het CvB heeft 
aangesluiting gezocht bij Sivon, om samen sterk te staan. Het CvB deelt nog een brief daarover met de 
GMR. Verbazing van CvB hierover is vreemd, Cx heeft hiervoor zelf akkoord gegeven. Niel heeft dit een 
aantal jaren geleden zelf aangegeven. Dat het nu landelijk nieuws is en opgepakt wordt betekent dat Cx 
niet de enige is. Slim en effectiever om nu samen op te treden hiertegen. 
Reglement: het CvB heeft een aantal wijzigingen voorgesteld. Klaas Jan heeft om een korte toelichting 
bij de maximale termijnen gevraagd. Code goed bestuur stelt een maximale termijn voor bij 
bijvoorbeeld raad van toezicht en andere vergelijkbare organen. Ook bij medezeggenschapsorganen is 
het gebruikelijk om een maximum te stellen. Daarom ook bij GMR. Klaas Jan heeft gevraagd hoe het 
CvB aankijkt tegen parels, leden van de GMR die met veel plezier veel kennis en kunde hebben 
opgedaan op hun terrein. De termijn kan ook van maximaal twee termijnen naar drie termijnen gezet 
worden. 
 
20/21.069 Voorbespreking overleg met RvT op 13 april 
Inventariseren mogelijke gespreksonderwerpen RvT: 

 bezetting RvT (van 6 naar 5 leden) 

 nieuw CvB 

 koers en visie Conexus 

 allocatiemodel/solidariteitsbeginsel 

 schoolbezoeken? Daar willen ze inhoudelijk weinig over kwijt. 

We vinden het vooral belangrijk om een dialoog te voeren, ergens over in discussie te kunnen gaan. 
 

20/21.070 Update werkgroep P&O 

 functiebouwhuis op iets langere termijn gezet 

 werkverdelingsplan moet ook nog terugkomen in GMR 

 verder geen nieuws na verslag van 19 januari 

 niet duidelijk wat status is van Jaarplan Personeel, wat van GMR wordt verwacht. Gaan ze nog 

uitzoeken. In nieuwe samenwerking met Luciënne goede afspraken maken hierover. In ieder geval 

aangeven dat we altijd een oplegger willen ontvangen bij de stukken. 

 
20/21.071 Werkgroep ICT & Privacy 
Niel heeft aangegeven dat hij uit de werkgroep stapt, omdat GMR-werk en persoonlijke belangen door 
elkaar lopen. Dit werkt ook door in de samenwerking met het CvB. Niel wil de GMR en samenwerking 
met het CvB niet hinderen. Hij wil z'n kennis graag overdragen aan de nieuwe werkgroep, evt. op de 
achtergrond adviseren. We bedanken Niel voor zijn grote inzet op de ICT-dossiers de afgelopen tijd. 
 
20/21.072 Indeling werkgroepen 
ICT: Anneke, Wouter  
F&H: Boryana, Kim, Maikel 
O&Z: Niel, Chantal, Wendy 
P&O: Olga, Cathelijne, nieuw ouder-lid? 
 

20/21.073 Privacy 
Deze stukken bespreken we als de nieuwe werkgroep op gang is: 

 jaarplan IBP (vorig jaar hebben geadviseerd om PCDA-cyclus in te bouwen, is ons advies 

opgevolgd?) 

 gedragscode gebruik ICT-bedrijfsmiddelen 
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 social media-reglement leerlingen (in oplegger staat ter info, maar het stuk is nieuw en is 

onderdeel van het Privacyreglement waarop GMR instemming heeft) 

 privacy cookie-verklaring 

 privacyreglement Conexus 

 privacyverklaring leerlingen 

 privacyverklaring medewerkers 

Nieuwe werkgroep doet voor volgende vergadering overdracht en gesprek met CvB. 
 

20/21.074 Reglement GMR 
CvB heeft een aantal wijzigingen voorgesteld, belangrijkste (naast een aantal tekstuele zaken) is 
beperking zittingsduur tot 2 termijnen: wij pleiten voor een maximum van 3 termijnen voor meer 
continuiteit (Klaas geeft dit door aan Luciënne en dan komt het stuk ter instemming terug bij GMR). 
 
20/21.075 Afscheid Klaas Jan 
Raar om online afscheid te nemen, hopelijk kunnen we op korte termijn bij elkaar komen voor een 
borrel. Klaas Jan is veel plezier lid geweest van de GMR, jammer dat hij niet de eerste stappen met het 
nieuwe CvB kan vormgeven. GMR kent een goede onderlinge samenwerking en is de afgelopen jaren 
een stabiele factor in de organsiatie gebleken. 
Namens de hele GMR: bedankt! 
 
 

 
Notulen GMR-vergadering 13 april 2021 
 
Aanwezig: Olga Reuvers, Chantal Traa, Wouter de Gooyert, Boryana Inkova, Saskia Houben, Anneke 
Vrijaldenhoven, Klaas Huijsman, Wendy de Jonge, Cathelijne van der Heijden, Maikel Huijsmans, Niel 
van der Ploeg en Susan Pot (Kim Spanbroek sluit later aan) 
 
20/21.076 Opening en vaststellen agenda 
 
20/21.077 Welkom nieuw lid GMR 
Saskia Houben (De Buut) is gekozen als nieuw lid in de oudergeleding van de GMR. We doen even een 
voorstelrondje. 
 
20/21.078 Actielijst 
Bijgewerkt. 
 
20/21.079 Mededelingen/post/rondvraag 

 aanpak corona-achterstanden (samenvatting en position paper: ter info): mooi om te zien dat er 

aan wordt gewerkt. Nationaal Onderwijsprogramma kan hier mooi op aansluiten. Concrete 

invulling is een schoolaangelegenheid 

 herstelonderzoek inspectie: 3 juni interview met GMR (Klaas, Wendy en Chantal) 

 begrotingsavond MR-en: Frederik verzorgt dit met Pieter (hoofd bedrijfsvoering), voorstel op 22 

april. Susan stuurt mail naar alle MR-en 

 functioneren werkgroepen: Susan heeft mail gestuurd om afspraken op een rijtje te zetten 

20/21.080 Memo functiebouwhuis 
Vooraankondiging van functiebouwhuis, beschrijving van het proces. Landelijke profielen worden als 
basis gebruikt, worden geïntegreerd in bestaande situatie. De werkgroep heeft wat vragen* gesteld aan 
CvB, in afwachting van antwoorden, voordat ingestemd kan worden. 
* over welke functies gaat het? wanneer start proces omtrent profielen directeuren? gaat het ook over 
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stafmedewerkers? aanvulling Wendy: worden logopedisten ook meegenomen? 
 
20/21.081 Reglement GMR 
CvB legt het reglement ter instemming voor. Belangrijkste punt 5.2: aantal zittingstermijnen GMR-lid is 
verlengd naar drie. De GMR stemt unaniem in met het reglement. 
 
20/21.082 Overleg met RvT 
René Frauenfelder, Johan Klomp, Ronald Leushuis en Paul Kindt sluiten aan, we doen een kort 
voorstelrondje. 

 nieuw CvB: RvT heeft net kennis gemaakt met de kandidaat, zijn tot een positieve aanbeveling 

gekomen en wil de kandidaat graag voordragen als lid CvB. Verzoek aan GMR is om hierover 

zsm een advies uit te brengen. RvT ziet positieve ontwikkelingen, er ontstaat nieuwe energie en 

stabiliteit binnen Conexus. De GMR deelt deze mening, we horen positieve geluiden. Lucienne 

is zichtbaar, luistert goed, is betrokken en heeft al snel goed overzicht. 

Onderdeel van de procedure was een klikgesprek, belangrijk punt, er moet een goed duo zitten. 

 bezetting RvT (van 6 naar 5 leden): Nuray en Nicolette zijn begin dit jaar gestopt, Paul stopt per 

1 september. Er worden twee nieuwe leden gezocht, dus vanaf september gaat de RvT door 

met 5 leden. Er is een profiel opgesteld, komt zeer binnenkort naar de GMR. Procedure met 

GMR is al afgesproken, GMR heeft ervoor gekozen om deel uit te maken van de gehele 

zoektocht naar twee nieuwe leden, hier is de RvT blij mee. Er wordt gezocht naar een nieuwe 

voorzitter, daarnaast een lid met sterk onderwijsprofiel. Had aanpassing voorgelegd moeten 

worden aan de GMR? Statuut: aantal leden wordt bepaald door de RvT (minimaal 5, maximaal 

7). Eén reden voor aanpassing is dat bij stemming een oneven aantal gunstiger is, daarnaast 

was de RvT van mening van met 5 personen de 'lading goed gedekt is', en anders is in 

voorkomende gevallen externe expertise in te huren. 

 koers en visie Conexus: komt in eerst instantie vanuit CvB. Er lag een koersplan, een aantal 

elementen kwam onvoldoende naar voren. Bijvoorbeeld 'wat is de meerwaarde van Conexus, 

wat is het Conexus-gevoel?'. Vorig CvB gaf daar geen goede richting aan. RvT hoopt dat nieuwe 

CvB dit komend jaar wel gaat doen. Waar komen we vandaan? Wat misten we? RvT geeft aan 

dat continuïteit ontbrak. RvT geeft inhoudelijk geen invulling aan het koersplan. Aanvulling 

GMR: het ontbrak ook aan transparantie, het was niet duidelijk welke kant we op gingen. 

Via welke kanalen ontvangt de RvT info vanuit de organisatie? CvB, accountant, inspectie, 

gemeente (ambtenaren en wethouder) en schoolbezoeken (directeur, kinderen en leerkrachten 

spreken) 

Is het goed om één keer per jaar het CvB bij het gezamenlijk overleg uit te nodigen. En welke rol 

heeft het CvB dan. We overleggen hier apart van elkaar nog even over. 

 
20/21.083 Leespauze en voorbespreken voordracht kandidaat lid CvB 
 
20/21.084 Kennismaking kandidaat lid CvB 
 
20/21.085 Nabespreken kennismaking kandidaat lid CvB 
De GMR staat achter de keuze voor de voorgedragen kandidaat als lid van het CvB. 
 
20/21.086 Update werkgroepen 
Werkgroep ICT heeft overdrachtgesprek gehad met Niel en met CvB. Privacyverklaring en privacy-
reglement zijn voorgelegd aan de GMR. De werkgroep gaat dit nog inhoudelijk bespreken. CvB vraagt 
niet om instemming (omdat het onderdeel is van het IPB), de werkgroep kijkt nog of ze dat wel zouden 
moeten geven. Zijn er bezwaren tegen het nu al publiceren van de stukken? De werkgroep heeft geen 
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bezwaar, wat niet betekent dat ze instemmen, met de aantekening dat evt. opmerkingen nog verwerkt 
worden. 
 
 

 
Agenda GMR-vergadering 25 mei 2021 
 
Aanwezig: Wouter, Anneke, Olga, Boryana, Chantal, Wendy, Klaas, Kim, Niel, Maikel, Saskia en Susan 
Afwezig: Cathelijne 
 

20/21.087 Opening en vaststellen agenda 
(notulen  13 april: zijn rondgestuurd, vastgesteld). 
 
20/21.088 Actielijst 
Bijgewerkt. 
 
20/21.089 Mededelingen/post/rondvraag 
- herstelonderzoek inspectie 3 juni (Klaas, Chantal en Wendy): zij bekijken de stukken, indien relevant 

worden deze gedeeld met de rest v/d GMR. Terugkoppeling van het gesprek volgt. 
- terugblik begrotingsavond: was een nuttige, informatieve avond. Volgend jaar weer, goed het moment 

kiezen. 
- input werkgroepen voor activiteitenplan/planning volgend jaar aanleveren voor 16 juni: agendapunten 

voor de planning en beschrijvend wat de aandachtspunten worden. 
- werving nieuwe leden; willen Wouter, Cathelijne en Niel doorgaan? Cathelijne en Niel stellen zich opnieuw 

verkiesbaar, Wouter stopt. Susan zet werving in gang. 
- borrel GMR 25 juni (ovb): Susan stuurt zsm bevestiging. Klaas Jan, Janneke en Hans worden ook 

uitgenodigd. 
- vergaderdata 21/22: 14/9 - 12/10 - 16/11 - 14/12 - 18/1 - 15/2 - 15/3 - 12/4 - 17/5 - 21/6 
- studiedag GMR 5 november (vanaf 14 uur); suggesties voor invulling? Wellicht bestuursformatieplan. 
- aanbod cursussen aan MR-en: MR-start (begin schooljaar) en vervolg daarop (verdieping) (feb/maart). 

Susan inventariseert mogelijkheden en doet voorstel voor data. 
- evaluatie werkwijze GMR: Klaas gaat per mail/google forms vragen hoe we vinden dat het gaat (tip van 

Saskia: socrative.com, ruimte voor zoveel vragen als je wil én je hoeft geen gegevens achter te laten). 
- procedure RvT: ingezonden brieven zijn doorgenomen, vrijdag gesprekken met 4 kandidaten. 
- vanuit Conexus externe audits aan de gang, slechte timing omdat veel scholen nog met corona-perikelen 

zitten. Meerdere directeuren hebben beklag gedaan, vanwege formele benadering. Er zijn geen klachten 
over de kwaliteit. Klaas geeft dit door aan CvB. 

- hoe zit het met stukken rond privacy? komt terug bij agendapunt 094. 
- via social schools werd op de Lanteerne bijgehouden of kinderen absent waren vanwege klachten van kind 

of ouder. Mag dat wel en had de GMR daar mee in moeten stemmen? Klaas vraagt dit na bij Lucienne 
 
20/21.090 Bestuursformatieplan  
Er zijn nog veel vragen. Oa functieomschrijvingen die erin zitten, terwijl met functiebouwhuis nog niet is 
ingestemd door de GMR. Grafiek (pag. 16) lijkt te zeggen dat OOP toeneemt en OP minder wordt, worden 
de klassen groter? Olga dacht van niet, maar we overzien de consequenties niet helemaal. 
Verder vragen over vervangingspool/aantrekkelijke werkgever/verplichte mobiliteit/vervangingen vanuit 
solidariteit 
We nemen nu geen beslissing. We gaan terug naar Lucienne met wat vragen, vragen of experts mee kunnen 
kijken (AOb), en werkgroep financiën kijkt mee.  
 
20/21.091 Concept Bestuurlijk kader onderwijskwaliteit 
Stukje basisvaardigheden (speerpunt lezen, schrijven en rekenen) riep nogal wat discussie op. 
Werkgroep heeft vraag gesteld over medezeggenschap, groepsgrootte, wijzigingen in kwaliteitszorg-
systeem. 
Document is een mooie start, volgende stap is om het concreet te maken. Status is nu een discussiestuk dat 
in alle gremia besproken wordt. Gevolgen voor de begroting? Wat zijn de stappen als een school de 
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basiszaken niet op orde heeft? Hoe wordt verantwoording afgelegd? Wat is de rol van afd. Onderwijs? 
Eindverantwoordelijkheid ligt bij bestuursbureau. 
 
20/21.092 Nationaal Plan Onderwijs (coronagelden) 
Bespreken, onze taak als GMR is om te monitoren hoe dit loopt (werkgroep O&Z?) 
Komt hieruit nog een kaderstelling oid naar voren waar we als GMR iets mee moeten? We blijven het 
monitoren en vragen Lucienne op de volgende vergadering om toelichting. 
 
20/21.093 Nieuwsbrief 
Inventariseren onderwerpen 

 NPO-gelden/rol MR-en hierin (Klaas) 

 vacatures (Susan) 

 voorstellen Saskia (Saskia) 

 cursussen MR-en (Susan) 

 besluitenlijst (Susan) 

 afronding procedure CvB (in voorwoord) 

 terugblik begrotingsavond/nieuwe datum (Cathelijne?) 

 voorwoord (Klaas) 
 

deadline is 15 juni!! 
 

20/21.094 Update werkgroepen 
ICT 
- vraag Olga over aanschaf chromebooks: op Cx niveau geen besluit, advies wordt op schoolniveau 

gegeven. Check even bij Wouter vd Berg. 
- overleg met Pieter en Frederik: concept PvA bewustwording IBP-beleid en beleid 2020-2023 besproken. 

Werkgroep gaat stukken doornemen, vervolggesprek binnenkort. Hopelijk kunnen de stukken op 22 juni 
in de GMR besproken worden. 

O&Z 
- handboek basiskwaliteit onderwijs: was te uitgebreid en wordt ingedikt. 
- de rest is al besproken bij voorgaande agendapunten. 
Financiën 
- 8 juni gesprek met Frederik: jaarrekening GMR en andere stukken (oa onderhoudsplan) bespreken. 
P&O 
- functiebouwhuis: vragen gesteld aan Lucienne. Olga stuurt de antwoorden door. Functiebouwhuis is 

nog niet aan ons voorgelegd. 
 


