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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 niet 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 
 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: 
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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 
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). 
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- 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. 


