
 

 Samengevoegde notulen GMR schooljaar 2021/2022 

 

Notulen GMR-vergadering 14 september 2021  

Aanwezig: Klaas, Boryana, Anneke, Kim, Olga, Maikel, Chantal, Cathelijne, Fleur, Hans en Susan 

(notulen).   

Vanaf 21:00 uur is Lucienne aanwezig  

Afwezig: Saskia, Wendy  

21/22.001 Opening en vaststellen agenda  

Extra punt: voorbereiden bezoek Lucienne (Harry sluit niet aan)  

  

21/22.002 Welkom nieuwe leden GMR  

Fleur van de Venne (De Verwondering) en Hans Brakkee (De Lanteerne) treden toe tot de 

oudergeleding van de GMR, we doen een kort voorstelrondje.  

  

21/22.003 Mededelingen/post/rondvraag  

- ter info: verslag overleg vz GMR-CvB 210901  

* waarom begrotingsavond zo laat? cyclus is dan al wel opgestart, maar er kan nog wel 

bijgeschaafd worden. Voorkeur heeft toch november, dan kan de MR meer meepraten over 

speerpunten. Werkgroep F&H overlegt met Harry.  

* bestuurlijk kader onderwijskwaliteit, rol v medezeggenschap? Lucienne kon niet tot een 
concrete beschrijving komen, verzoek aan werkgroep om voorstel te doen  

- evaluatie werkwijze werkgroepen: eerst bespreken in DB, daarna terugkoppeling aan GMR  

- memo onderwijs Heumensoord, vragen kunnen we straks aan Lucienne stellen  

- cursussen voor MR-leden, nu resp. 10 en 9 aanmeldingen (locatie!!? Olga kijkt of het bij haar kan)  

- voorbereiden bezoek Lucienne: hoe is de start van het schooljaar geweest, Heumensoord, NPO-

gelden (incl. extra beloning scholing met achterstanden)  

- voorstel Anneke: om en om online/live vergaderen? goed idee, wel óf allemaal live óf allemaal 

online  

- Bloemberg is in de veronderstelling dat ze een deelraad hebben, omdat ze een BRIN-nummer 

delen met een andere school, visie Conexus op bijzondere positie Bloemberg? straks vragen aan 

Lucienne  
  

21/22.004 Actielijst  

- gemeentelijke subsidies: Klaas zoekt dit uit 

(iom CvB) - contact met MR-en: op studiedag bij 

stilstaan  

  



21/22.005 Notulen 22 juni 2021  

Aangenomen  

  

21/22.006 Activiteitenplan GMR 2021-2022  

Aanvullingen besproken. Klaas en Susan maken het af.  

21/22.007 Voorstel stroomlijnen behandeling stukken  

Goed plan, moet nog tijdspad aan gehangen worden. Meenemen naar studiemiddag, incl. effectief 

vergaderen.  

  

21/22.008 Studiedag GMR (5 november vanaf 14:00 uur)  

- inhoud: contact met achterban, stroomlijnen behandeling stukken/efficiënt vergaderen  

- locatie: v/d Valk Lent  

- Cathelijne en Anneke gaan ermee aan de slag (met hulp van Olga)  

  

 21/22.009 Update werkgroepen  

- P&O: geen nieuws. Arbobeleid komt eraan.  

- ICT: geen nieuws. Afspraken plannen met CvB  

- F&H: geen nieuwe stukken komende tijd. Gaan in overleg over geschikt moment begrotingsavond  

- O&Z: onderwerpen voor komend jaar: oa enquete NPO-gelden, nieuwe auditcyclus, passend 

onderwijs  

  

21/22.010 CvB  

Lucienne sluit aan voor update CvB en beantwoorden vragen.  

- start schooljaar: rustige start voor zowel CvB als directeuren, na toch een beetje hectisch jaar. Alle 

groepen bemenst, ook uitbreiding vervangingspool vervuld. Toch was vorige week 

vervangingspool leeg, wat kunnen we nog meer en anders doen? Vinden van personeel blijft een 
zorg.  

- Heumensoord: hoe gaat de bemensing? In nieuw memo staat fasering, komt zsm richting GMR.  

Bemensing is een hoog risico, het is de vraag of het lukt en welke gevolgen het heeft op de 

scholen. Harry Clemens komt terug voor deze klus. Waarschijnlijk gaat het om een groter aantal 

kinderen dan in 2015.  

Definitief besluit is nog niet genomen.  

Kunnen leerkrachten van alle scholen weer solliciteren? Bewust nog geen vacatures gepubliceerd, 

hopen breder mensen te zoeken dan alleen binnen Conexus. Eerst een aantal zaken garanderen 

voordat definitief besluit genomen wordt. Er worden niet zomaar mensen bij de Bloemberg 

weggehaald, wel kennis.  

- NPO-gelden: enquete NPO-gelden onder MR-en was overwegend positief. Deelt Lucienne dee 

indruk? Timing was onhandig, maar het ziet er op de meeste scholen goed uit. Plannen zien er 
goed uit, menskracht blijft een knelpunt, vissen in dezelfde vijver als werkdrukgelden en soms 

zelfs voor vervulling reguliere vacatures. Memo in de maak om prioriteiten aan te geven en 
daarmee rust te creëren.   

- extra geld achterstandsscholen: CvB heeft er nog niet over gecommuniceerd, er zijn geen 

eenduidige antwoorden over beleidsruimte. Maar er komt geld aan, CvB vindt het niet ok dat het 



tijdelijk is. Als er geen beleidsruimte is, dan doorzetten naar het personeel waar het voor bedoeld 

is (als extra salaris).  

- Bloemberg: geen eigen BRIN-nummer meer, hebben zij een deelraad? Als ze een eigen MR 
wensen, kan dat, dan moet dat formeel vastgelegd worden (Chantal koppelt terug, Janneke en 

Susan stemmen af, wat is de stand van zaken en wat is hun wens?? voorbeeld Driemaster en 

Petrus Canisius delen BRIN-nummer, beiden eigen MR)  

- stukken die nog komen:   

* strategische visie: morgen heidag CvB, contouren voor strategietraject uitzetten. Daarna heel 
jaar de tijd nemen om het vorm te geven. Het moet ingaan in 2023  

* procesbeschrijving arbobeleid: aanvullende uitwerking van P&O, op volgend directieberaad 

vaststellen * strategisch huisvestingsplan: gepland voor kalenderjaar 2022, 0-meting en toekomst 
gebouwelijke kant scholen plannen, waar is renovatie het meest zinvol en het hardst nodig?  

Wordt een lijvig stuk, komt niet dit schooljaar, maar wel delen van het plan (bijv. inventarisatie, 

richtlijnen)  

  

 Notulen GMR-vergadering 12 oktober 2021 

 
aanwezig: Klaas, Cathelijne, Wendy, Anneke, Olga, Chantal, Kim, Fleur, Hans, Maikel en Susan 

(notulen)  

afwezig: Saskia, Boryana (komt later)  

 

21/22.011 Opening en vaststellen agenda   

brieven MR ** toegevoegd bij agendapunt 012  

 

21/22.012 Mededelingen/post/rondvraag  

ter info: verslag overleg vz GMR-CvB 210930  

Activiteitenjaarplan definitief, ter info meegestuurd. Laatste aanpassing betrof werkwijze GMR  

stvz studiemiddag: locatie is geregeld, inhoud loopt.   

terugkoppeling MR Bloemberg: wensen doorgegeven, ze pakken het op met Lucienne  

terugblik MR start: grote enthousiaste groep, inhoud kon iets concreter. Deelnemers waren positief 

post: brieven MR ** aan CvB ter kennisgeving (Lucienne komt er straks op terug)  

 

21/22.013 Actielijst  

Facilitering PGMR, Klaas blijft er achteraan gaan.  

 

21/22.014 Notulen 14 september 2021  

Vastgesteld.  

 

21/22.015 Bestuurlijk kader Goed onderwijs  

Ter instemming voorgelegd aan de GMR.  

Met inspectie + externe audits vorm geven aan hoe goed onderwijs er uit moet zien.   

Werkgroep onderwijs heeft voor de zomer al aangegeven dat MR en GMR hier ook een rol in dit stuk 

horen te hebben, als critical friend. Zou prima passen onder het kopje 'Onze kwaliteitscultuur'.   

Zijn we het eens met focus op lezen, rekenen en taal? Ja, er zijn ook schoolconcepten die veel breder 

georiënteerd zijn, maar ook die vinden het belangrijk dat leerlingen met goede eindtoets van school 

gaan. Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en rest van de vakken ontbreekt. Valt dat 

onder brede ontwikkeling? Er staat dat brede ontwikkeling nooit ten koste mag gaan van 

basisvaardigheden. Wij vinden dat welzijn van de kinderen juist een voorwaarde is om goed te leren.  



Ook hier merken we weer dat het stuk laat hebben ontvangen, net als bijv. bij Heumensoord. 

Straks even melden bij Lucienne en alert op blijven. Inspectie was destijds ook niet positief rol 

die de GMR kreeg, de communicatie was summier. Zicht op kwaliteit van de scholen kon ook 

beter, daarvoor komt nu WMK.  Stuk is iets minder algemeen dan in het begin, als je het als 

kader wilt kunnen gebruiken moet het ook niet te strak zijn.  

Horen randvoorwaarden als P&O, ICT, huisvesting etc. hier niet ook in thuis? Er zou in ieder 

geval in moeten staan dat de randvoorwaarden in orde moeten zijn en in welk bestuurlijk 

kader zaken dan wel geregeld worden/zijn. Vragen aan Lucienne:  

- rol medezeggenschap  

- sociaal emotionele ontwikkeling  

- randvoorwaarden  

- ideologie/geloof, hoe is gesprek met directeuren hierover gegaan?  

Na toelichting Lucienne: randvoorwaarden en ideologie goed uitgelegd. Voor rol 

medezeggenschap doen wij een voorstel. Met ontbreken sociaal emotionele ontwikkeling zijn 

we het niet eens. Kim doet voorstel voor een aanvulling hierop.  

We stemmen nu niet, hopelijk komt het stuk de volgende keer met onze aanvullingen op de 

agenda.  

  

21/22.016 Heumensoord  

Memo's ter info gestuurd. Er is inmiddels een persconferentie geweest, onderwijs op 

Heumensoord gaat door. Zorgpunt van GMR was onttrekken van personeel aan scholen. CvB 

heeft ons verzekerd dat er in een andere vijver gevist gaat worden, oa gepensioneerden. We 

staan wel voor een voldongen feit.  

We begrijpen de keuze voor voorrang aan oudere kinderen, maar ook jammer voor de 

jongsten dat ze niet zsm ondergedompeld worden in het Nederlands.  Hoe reëel is de 

einddatum van 1 januari?  

  

21/22.017 Rapportage inspectie  

Ter info en peilen reacties. Welke ondersteuning krijgt de enige school die nu nog onder 

toezicht staat?  

  

21/22.018 Memo eindevaluatie externe audits  

Ter info en peilen reacties.  

Lijkt nuttig, de scholen kunnen er veel aan hebben. Ervaringen van de scholen worden iets te 

rooskleurig beschreven. In het begin was niet duidelijk dat er een beoordeling aan was 

gekoppeld, het wordt echt beschouwd als 0-meting. Twee scholen kwamen bovendrijven 

zonder dat ze dat verwacht hadden, hoe staat het daarmee? En hoe willen ze interne audits 

vormgeven? Verbeterpunten moeten meegenomen worden in WMK-jaarplan.  



21/22.019 Update werkgroepen  -   

- mededeling nav evaluatie werkwijze GMR: belangrijkste punten waren stroomlijning 

behandeling stukken en communicatie met de achterban, deze komen op studiedag aan 

de orde. De rest van de ingebrachte punten wordt al opgepakt.  

- nieuws vanuit de werkgroepen  

ICT: vandaag gesprek gehad met Wouter v/d Berg en Pieter van Driel. Belangrijkste 

aandachtspunt nu is IPB. Verder besproken: [verslag van de werkgroep volgt]. Vraag van 

Kim: visie op waar we de komende twee jaar naartoe gaan is een beetje kwijt.   

We moeten een keer goed de tijd nemen om ICT vraagstukken te bespreken.  

P&O: gesprek gehad met Harry en Maike (verslag is gedeeld), ze zijn bezig met basis op 

orde brengen, samenhang aanbrengen in beleidsdocumenten; niet nieuwe stukken 

opstellen, maar oude  

herzien/opfrissen. Focus op verzuimaanpak en functiebouwwerk. Streven is om dit eind 

december klaar te hebben. Lijkt ons ambitieus. Wendy: is de werkgroep op de hoogte van 

verschil in positie IB-ers in  SO en SBO (er zijn meerdere schalen)? Er is nog helemaal niet 

specifiek over functies gesproken. Nieuwe CAO gaat op 1 januari 2022 van start. Hoe 

anticiperen ze hierop, mocht het functiebouwwerk nog niet klaar zijn? Werkgroep blijft 

pushen.  

O&Z: alles is al aan bod geweest vanavond. Volgend overleg over Passend 

onderwijs F&H: komende vrijdag overleg met Harry  

21/22.020 CvB    

Lucienne en Harry sluiten van 21:00-21:30 uur aan voor update en beantwoorden vragen:    

• bestuurlijk kader goed onderwijs: rol medezeggenschap, er is voor Lucienne geen 
discussie over de rol van de MR-en en GMR, het stuk ligt immers ter instemming voor nu. 

Wij vinden dat het explicieter kan, de werkgroep gaat hiervoor een concreet voorstel 

doen.  

Randvoorwaarden: ter info er is een plaatje over samenhang tussen diverse 

beleidsterreinen. Er was al een plan van het interim CvB 'Basis op orde', daarin zijn de 

randvoorwaarden vastgelegd, visie op onderwijs ontbrak daarin, dus dit kader is daarop 

juist een aanvulling. Deze twee kaders vormen de basis voor de komende planperiode. Op 

volgende vergadering meer aandacht voor de samenhang tussen deze kaders. Ideologie: 

er was te weinig focus, die is er nu, maar dit betekent niet dat er geen ruimte is voor 

andere zaken (burgerschap, techniek, creatieve vakken etc.) of andere schoolconcepten 

zoals ontwikkelingsgerichte scholen, zelfsturend leren. Onderzoek toont aan dat je dan 

nog steeds goede instructie moet geven. De focus ligt op de kernvakken. Dit kader geeft 

ook richting aan de kwaliteitsslag die we moeten maken. Sociaal emotionele ontwikkeling: 

in het curriculum in reguliere PO is dit randvoorwaardelijk (betekent niet dat het niet 

belangrijk is, als dit niet op orde is, komen leerlingen niet tot leren), in speciaal onderwijs 

staat het in het curriculum, daar staat er ook veel meer tijd voor. We blijven toch vinden 

dat dit wel benoemd moet worden in dit kader, of het volgende totaalplan. Dit kan 

Lucienne niet toezeggen, want het volgende kader komt tot stand in overleg met 

directeuren, GMR etc.  



• Heumensoord: jammer dat we laat op de hoogte zijn gesteld. Komt vooral door de haast 

die er was. We staan achter het plan voor onderwijsvoorziening voor de kinderen die in 

Heumensoord verblijven.  Hoe zeker is de einddatum? Afspraak met gemeente is 1 
januari, ook de 'herintreders' geven aan dat ze niet langer willen blijven. We zien ook dat 

er een tekort aan opvangplekken is en geen doorstroom, maar toch houdt de gemeente 
vast aan die datum. Focus van Harry ligt nu op de start.  

• rapportage inspectie: ondersteuning school onder toezicht? Hulp van afd. onderwijs, extra 

IB-er toegevoegd, extra coach voor directeur die helpt bij uitvoering verbeterplan. Alles is 
voldoende op elkaar afgestemd.  

• externe audits: zes scholen extra risico, met allemaal gesprek gehad over verbeterplan. 

Bestuur en afd.  

onderwijs blijven hierbij betrokken. Afhankelijk van vorderingen op sommige scholen een 

herhaal-audit. De scholen zitten in verschillende fases.  

• brief MR **: over ongenoegen informatieverstrekking door directie. GMR heeft hier geen 

rol in, brief is puur ter info doorgestuurd, ga zorgvuldig met de info om. Lucienne pakt dit 
zorgvuldig aan, in gesprek met directie en MR. [Susan stuurt korte reactie naar de MR]  

 

Notulen GMR-vergadering 16 november 2021  

Aanwezig: Klaas, Boryana, Olga, Fleur, Wendy, Maikel, Kim, Hans, Anneke, Chantal, Cathelijne, Susan  

(gedeeltelijk René Frauenfelder, Hanneke Berben en Ronald Leushuis van de RvT) 

Afwezig: Saskia  

 21/22.021 Opening en vaststellen agenda  

Toegevoegd: NPO-arbeidsmarkttoelage, ter instemming voorgelegd.  

 21/22.022 Raad van Toezicht  

De RvT sluit aan voor korte kennismaking en uitwisselen gedachten over 'Hoe staat Conexus er 

voor?'. Hanneke Berben, is de voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 1 september, is gestart met 

kennismaking CvB, staf en directeuren, rollen besproken. Verder zijn René Frauenfelder en Ronald 

Leushuis aanwezig.  

• we hebben een heftige periode achter de rug, nu is er een nieuw bestuur, belangrijke stap! 

Gezamenlijk doel: creëren van een veilige onmgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen. De 

RvT heeft veel bewondering voor de resultaten tijdens coronaperiode. Transparantie is belangrijk, 

medezeggenschap op tijd meenemen. Lukt nog niet altijd, maar daar valt wel over te praten met 

het CvB.  

• Inspectierapport is goed opgepakt, geruststellend.  

• Heumensoord kwam er nog tussendoor, goed dat Conexus daar in is gesprongen. Loopt goed, 

zonder dat de scholen daar last van hebben gehad.  

• RvT is benieuwd naar eerste indruk van de leerkrachten, hoe het gaat op de scholen mbt corona. 

Grootste punt is dat ouders niet meer in de school komen, gedoe. Vooral lastig voor ouders van 

kleuters die starten. Dat contact missen we wel. Wat zou kunnen helpen? Via socials schools zou 

meer gedeeld kunnen worden van wat er gebeurt in de klas (ipv facebook, daar wil niet iedereen 

aan meedoen). Op andere scholen is er wel meer contact met ouders.   



• Corona levert continu spanning/onduidelijkheid op, anticiperen op mogelijke quarantaine, kost 

energie. Vervanging is ook een heikel punt. In werkgroep P&O is daar ook aandacht voor. Ziet 

GMR daar een oplossing voor? Straks bespreken we het noodprotocol, maar dat is niet echt een 

oplossing voor het tekort.  

• Inzet digitale leermiddelen, vooral bij kleuters, riep ook vragen op mbt privacy en hoeveelheid 

schermtijd en effectiviteit (vraagt een hele andere manier van lesgeven). Samen leren, van elkaar 

leren valt weg.  

• GMR is benieuwd naar hoe RvT huidige stand van zaken ziet: we hebben er een goed gevoel bij, 

het CvB weet heel goed wat er speelt, nemen het verleden mee, gaan nu bouwen. Betrekken veel 

partijen erbij. Geven prioriteit aan belangrijkste zaken. We zijn goed op weg.  

• Voorstel volgende keer: als het live kan in groepjes uiteen om te discussieren over verschillende 

thema's.  

 

21/22.023 Mededelingen/post/rondvraag  

• verslag gesprek vz GMR-CvB 21, zie bijlage  

• ter info: Q&A Corona 211104, zie bijlage  

• begrotingsavond 23 november: al 26 aanmeldingen  

  

21/22.024 Actielijst  

Lopende zaken komen later aan bod op de agenda.  

 21/22.025 Notulen 12 oktober 2021  

Vastgesteld.  

 21/22.026 Terugblik studiemiddag  

Was een goede, nuttige dag! Nuttige inhoud en lekker eten  

• voorstel vergaderstructuur: eeder in driehoek aan bod komen. Als we besluiten dit te proberen, 

dan ook voorleggen aan Lucienne en Harry. Volgende vergadering even op terug komen. Straks 

wel vragen aan CvB of we aan de slag kunnen met technische ondersteuning. Voorlopig gaan we 

door op de oude voet.  

• voorstel interactie MR-en: voorstel door Chantal gestuurd via padlet, Susan en Chantal verwerken 

de reacties, komt volgende vergadering terug.  

  

21/22.027 Bestuurlijk kader Goed onderwijs  

Procedure: Reactie op onze aanvullingen is bijgevoegd, opnieuw ter instemming voorgelegd aan de 

GMR. Omdat we geen nieuwe versie van het stuk hebben ontvangen, weten we niet exact waar we 

mee instemmen. Straks even checken bij Lucienne  

Inhoud: Stukje medezeggenschap is overgenomen, sociaal emotionele ontwikkeling niet. Dat vinden 

we nu te verantwoorden omdat het een tussentijdse aanvulling is op een stuk dat er al lag. Bij 

nieuwe koersplan moet er zeker aandacht voor komen. We vinden ook dat we als GMR de ruimte 

moeten geven om CvB eigen koers te laten varen.  



Toelichting CvB: Als we instemmen met kader en reactie, dan wordt het stuk aangepast en zal de 

GMR de nieuwe versie ontvangen voor publicatie.  

  

Na toelichting CvB: de GMR stemt in met het stuk en de reactie op onze voorgestelde aanpassingen.   

 Extra punt: NPO-arbeidsmarkttoelage  

Procedure: Laat door Maike ingediend, ter instemming PGMR. Er is haast bij, maar we hebben niet 

toegezegd dat we deze vergadering tot een besluit kunnen komen.  

We zijn benieuwd hoe de weging tot stand is gekomen. Straks vragen.  

Waarom zit hier zo'n druk achter om te voorkomen dat men teveel ontvangen toeslagen moet 

terugbetalen, terwijl dit argument ook geldt voor OOP dat al langer wacht op aanpassing functie-

omschrijving en bijbehorende aanpassing salaris? Waarom is er gekozen voor een procentuele 

verhoging en niet voor een vast bedrag? Waarom zijn de MR-en nog niet gepolst? Waarom zouden 

we hier als GMR iets van moeten vinden?   

Toelichting CvB: enige afwijking van voorstel OCW en richtlijn PO-raad is dat alle scholen eenzelfde 

percentage ontvangen. De directeuren zijn hiermee akkoord. Waarom hier zo'n haast met een 

argument dat ook geldt voor OOP dat wacht op aanpassing functiebouwhuis? We weten hier al zeker 

over welke personeelsleden het gaat. Bij het functiebouwhuis is dat nog afhankelijk van het beleid 

dat we gaan schrijven.  

We gaan wel zorgen dat de gevolgen voor deze medewerkers zo veel mogelijk beperkt blijven.  

Zijn PMR-en blij met deze keuze? Percentages liggen dicht bij percentage dat ze als individuele school 

zouden krijgen. Is overwogen om te werken met een vast bedrag? Nee, PO-raad stelde percentages 

voor, zo dicht mogelijk bij voorgestelde regeling gebleven.   

Na toelichting CvB: het klopt volgens ons niet met WMS (art 16.1 ) dat GMR hier over gaat (het gaat 

niet om de meerderheid van de scholen), maar voorstel OCW zegt dat het wel aan de GMR is. Als we 

nu instemmen passeren we wellicht onterecht de MR-en. We brengen het niet in stemming, we 

stemmen pas nadat de MRen zijn geraadpleegd en wij de uitslag hiervan hebben ontvangen. Dan 

volgt een extra GMR-overleg.   

21/22.028 Noodprotocol vervanging   

Ter instemming voorgelegd.  

Proces: Zou al in moeten gaan voor GMR-vergadering, Klaas heeft Harry daar op aangesproken, 

ingangsdatum is aangepast.  

Inhoud: ziet er logisch uit. Onze indruk is dat er weinig nieuws in staat, zo ging het al. Is misschien 

niet op alle scholen hetzelfde. Hoe lang vinden we het OK om onbevoegden voor de klas te zetten? 

Waarom bouwcoordinatoren wel voor de klas, en IB-ers en directeuren niet? Op SO en SBO is 

onderwijsassistent of LIO-er voor de klas geen optie, moet een stevige vervanger zijn.   

Toelichting CvB: Protocol is opgesteld op verzoek van de directeuren, er was behoefte aan. Ook 

omdat vervangingspool van 35 fte aan het begin van het jaar al leeg was. IB-ers en directeuren voor 

de klas is niet wenselijk en moet beperkt blijven om continuiteit in school te waarborgen, zij hebben 

een cruciale positie omdat er per school maar een paar van zijn. Directeuren hebben hun tijd hard 

nodig voor andere zaken, daarnaast moet leerlingzorg geen ondergeschoven kindje zijn. Maar het is 



ook niet de bedoeling dat het overige ambulant personeel altijd voor de klas gezet kan worden. 

Waarom staat er geen termijn bij inzet onbevoegden (zoals bij verdelen van groepen)? Er staat bij 'in 

geval van uiterste nood', we gaan er van uit dat dat nooit lang duurt.  

Een aantal stappen is in het S(B)O niet te nemen, is daar aan gedacht? Noodprotocol alleen bedoeld 

voor regelen volgordelijkheid bij ontbreken van vervanging. We verdelen schaarste. Op SBO-scholen 

kunnen niet alle stappen genomen worden. Hoe wenselijk is het om klassen te verdelen, vanwege 

besmettingsgevaar? We hoeven nog niet in bubbels te werken, maar zijn al terughoudend met 

splitsen, dan worden leerlingen eerder naar huis gestuurd, degenen die niet naar huis kunnen, 

krijgen bijvoorbeeld in klein groepje les via videoverbinding. Besmettingen lopen op, het is niet te 

voorkomen.   

Na toelichting CvB: de GMR stemt in met het noodprotocol.   

CvB  

Harry en Lucienne sluiten aan om toelichting te geven op een aantal stukken, deze is bij de 

betreffende agendapunten opgenomen.  

Andere vraag van de GMR: kunnen we (Hans en Susan) in gesprek met ICT-medewerker over 

technische ondersteuning bij verbeteren communicatie onderling en met MR-en? Prima, Harry haakt 

graag aan bij eerste gesprek om helder resultaat vast te leggen.   

Wegens tijdgebrek besluiten we onderstaande agendapunten per mail af te handelen, vragen aan 

CvB hierover kunnen naar Klaas. Susan stuurt mail over de nieuwsbrief.  

21/22.029 Kaderbrief  

Ter info en peilen reacties  

21/22.030 Evaluatie project basisondersteuning  

Ter info en peilen reacties  

21/22.031 Nieuwsbrief  

Inventariseren onderwerpen  

21/22.032 Update werkgroepen  

Nieuws vanuit de werkgroepen   

Extra overleg GMR 22 november 2021 aanwezig: Anneke, Chantal, Boryana, Klaas, Wendy, 

Maikel, Olga, Hans, Cathelijne afwezig: Kim, Fleur, Saskia  

NPO arbeidsmarkttoelage  

Procedure niet eenduidig, CvB heeft (in overleg met Klaas) een jurist geraadpleegd. Hieruit kwam 

naar voren dat instemming van de PGMR voldoet, daarom hebben we besloten tot dit extra overleg 

om alsnog te stemmen over het stuk.  

Inhoudelijk is er geen discussie meer, we gaan meteen over tot stemming, alleen de PGMR stemt. De 

PGMR stemt unaniem voor het voorstel van het CvB. 



Notulen GMR-vergadering 14 december 2021  

Aanwezig: Klaas, Anneke, Kim, Chantal, Hans, Wendy, Maikel, Cathelijne, Boryana, Susan  

Afwezig: Olga, Fleur, Saskia   

21/22.033 Opening en vaststellen agenda  

Toegevoegd punt: extra beloning personeel ter instemming PGMR. Verzuimbeleid vervalt.  

  

21/22.034 Mededelingen/post/rondvraag  

• verslag gesprek vz GMR-CvB (functiehuis: is er een tussentijdse draft beschikbaar? Er wordt nog 
niks gedeeld, maar we hebben wel benadrukt dat het niet langer uitgesteld kan worden)  

• instemming aanpassing noodprotocol: GMR via whatsapp-overleg al akkooord gegaan, bij deze is 
de instemming in de notulen vastgelegd  

• aanpassing kader Goed onderwijs: conform afspraken, instemming bij deze vastgelegd, kan nu 
gepubliceerd worden  

• terugblik begrotingsavond 23/11: informatieve bijeenkomst, goede opkomst, betrokken 
deelnemers  

• denk aan stukken voor de nieuwsbrief! MR-start >>Boryana, studiemiddag >> Anneke  

• Anneke: visie CvB op persconferentie? straks vragen  

• Anneke: had Conexus ook last van het datalek afgelopen weekend? ook vragen  

  

21/22.035 Actielijst  

Bijgewerkt  

  

21/22.036 Notulen 16 november 2021  

Vastgesteld  

  

21/22.037 Memo extra beloning  

Mooie geste, blijkbaar is er ruimte om dit te doen. Waarom het verschil tussen verschillende 

groepen binnen Conexus? Meningen verschillen hierover. De werkdruk ligt vooral op de werkvloer. 

De normering die je aanbrengt op deze manier is gevaarlijk. Als je onderscheid maakt, moet het in 

ieder geval duidelijker uitgelegd worden (zodat het minder vragen oproept). Wat is de dekking? Wat 

doen we dan niet?  

  

Toelichting CvB: De extra beloning uit de exploitatie van het lopende jaar (verwacht positief 

resultaat en ruimte in werkkostenregeling, is fiscaal ook gunstig), dus geen negatieve financiële 

gevolgen. Nog geen instemming RvT, dus nog onder voorbehoud. Hogere beloning (adjunct) 

directeuren: zij hebben hogere regeldruk en grote verantwoordelijkheid. Voor adjuncts 

onvoldoende zicht of het terecht is, maar CvB heeft de functiegroep als geheel genomen. CvB geeft 

aan dat hun standpunt niet afwijkt van andere besturen.   

  

Na toelichting CvB: wij vinden dat het CvB een foute inschatting maakt van hoe het gaat vallen op 

de werkvloer (mn adjuncts), we blijven het een risico vinden om onderscheid te maken. De PGMR 

stemt niet in met het memo. Wel benadrukken dat we het een mooi gebaar vinden.  

 



 

21/22.038 Vergaderstructuur  

Is het nodig om schriftelijke vragen via ambtelijk secretaris te stellen? Het is wel goed als we de 

formele weg bewandelen en Susan overal zicht op houdt.   

Technische ondersteuning: er is al een GMR team in Teams, oudergeleding wordt toegevoegd met 

office 365-account. Vergelijkbare app voor padlet die we kunnen gebruiken (mural).   

Blijft werkgroep overleggen met CvB/beleidsmedewerker? Alleen als dat na na overleg binnen hele 

GMR nodig is, kan de werkgroep in overleg met elkaar of met beleidsmedewerker voor verdere 

uitwerking.  

 21/22.039 Kaderbrief  

Ter info en peilen reacties. We hebben nog een aantal vragen aan het CvB, Lucienne probeert deze 

zoveel mogelijk te beantwoorden (valt niet onder haar portefeuille):  

• Waarom alleen ter info, er worden best wel belangrijke keuzes in gemaakt? Komt doordat 
meerjarige strategie (die wel ter instemming is) nog beleidsarm is.   

• Waarom GMR (en RvT) zo laat? Het zou goed zijn om eerder GMR mee te nemen  GMR staat 
niet bij rollen en verantwoordelijkheden.   

• We missen een leeswijzer, wat verwacht het CvB, waar moeten we op letten? Of ontbreekt die 
omdat het alleen ter informatie is?   

• Waarom staan werkdrukmiddelen onder het kopje formatie? Kan toch ook aan andere zaken die 
de werkdruk verlagen besteed worden? Klopt dat wel of is geldt dat alleen bij NPO-gelden, komt 
Lucienne schriftelijk op terug.  

• Waaruit bestaan 'Extra activiteiten bestuur' (100.000euro)? Ook hier komt Lucienne op terug  
• Lasten opleiding staat bij scholen, maar inkomsten bij bestuursbureau, hoe zit dat? Studiekosten 

staan op meer plekken in de begroting, Lucienne checkt of baten en lasten steeds op de goede 
plek staan en komt hier schriftelijk op terug.  

  

21/22.040 Evaluatie project basisondersteuning  

Ter info en peilen reacties. Ook hier een aantal vragen:  

• Waarom ter informatie? Het is een evaluatie, maar wij zijn nog niet eerder hierin meegenomen. 
Beschouw deze evaluatie als al meegenomen worden in het gesprek en de richting. Of de GMR 
hier al eerder in meegenomen kan worden wil het CvB eerst met het directieberaad bespreken.  

• In onze ogen staat IB-er los van dit plan, er wordt hier voorgesorteerd op het functiebouwhuis, 
waarom is die keuze gemaakt? Misschien waren er ook andere mogelijkheden (pag. 4). Je moet 
het zien als een taak, en van daaruit ontwikkelen. Functiehuis beschrijft huidige situatie en 
verleden, dit plan is toekomstig beleid mbt taak en inhoud IB-er, over hoe we ons willen 
doorontwikkelen. Doorontwikkeling rond IB-taken komt in april bij GMR op de agenda.   

   

21/22.041 Update werkgroepen  

Wegens tijdgebrek handelen we dit punt per mail af.  

  

21/22.042 CvB  

Lucienne sluit aan, een deel van de punten die we met haar besproken hebben, staat bij de 

betreffende agendapunten. Verder hebben we de volgende zaken besproken:  

• Lucienne heeft net corona-overleg gehad. Jammer dat scholen dichtgaan, heeft wel gevolgen. 
Opgelucht dat er geen online onderwijs gevraagd wordt.   



• vergaderstructuur: meer ruimte voor uitwisseling met CvB, graag eerder betrokken worden in 
proces, met daaraan gekoppeld nieuwe werkwijze. CvB kan zich vinden in ons voorstel. We zijn al 
op weg met goede uitwisseling van info (overleg DB en Susan/Janneke). Gaat GMR ook vaker zelf 
agenderen/initiatieven nemen? Dat is wel onze bedoeling. Zien wij al een verbetering in meer 
zicht op stukken die eraan gaan komen? Zeker. CvB is van plan te gaan werken met een kalender 
(groslijst). Verschil met huidige werkwijze is dat uitwisseling met CvB vooral plaatsvindt tijdens 
GMR-vergadering, niet meer tijdens werkgroepoverleg. Vindt het CvB erg belangrijk, zorg zit erin 
dat het niet te weinig wordt. Wat zegt de WMS hierover? We gaan kijken hoe het loopt.   

• had Conecus last van ICT-problemen afgelopen weekend? Nee, geen incident geweest. 
Toelichting Hans:  

checken of Cx deze software ook gebruikt, om evt. incidenten te voorkomen.  

• is er al een draft van het functiebouwhuis? Nee, nog niet tevreden over wat er tot nu toe ligt.  

  

21/22.043 Interactie met MR-en  

Wat is het doel? Verbinding met de achterban, weten wat er speelt op scholen, MR-en informeren, 

zorgen dat ze hun werk goed kunnen doen. Ervoor waken dat we er niet heel veel tijd instoppen 

zonder resultaat. We lopen de actiepunten even na. Besluiten om hier volgende vergadering over 

door te praten (doel toevoegen aan het stuk). We gaan Social schools gebruiken voor communicatie 

met MR-en.   

 

Notulen GMR-vergadering 18 januari 2022  

Aanwezig: Klaas, Anneke, Kim, Saskia, Hans, Wendy, Maikel, Cathelijne, Boryana, Olga, Fleur en 

Susan  

Afwezig: Chantal  

 21/22.044 Opening en vaststellen agenda  

Kort rondje hoe is het op de scholen mbt corona:  

• Anneke: lijkt of we voor de kerstvakantie het ergste hebben gehad, na de vakantie geen klassen 
meer naar huis gestuurd  

• Olga: ook voor de vakantie veel besmettingen, nu rustig  

• Wendy/Kim: op dit moment redelijk rustig, klein aantal kinderen is thuis  

• Cathelijne: heel rustig, één kind in quarantaine en één collega die herstellende is  

• conclusie: het valt mee, vergeleken met het VO  

Gebruik Teams toevoegen aan de agenda   

21/22.045 Mededelingen/post/rondvraag  

• verslag gesprek vz GMR-CvB (incl. antwoorden op vragen nav vorige vergadering)  

• MR Effectief 31 januari is online  

• nieuwsbrief is af, wordt zsm verzonden  

  

21/22.046 Actielijst  

• gemeentelijke subsidies wordt februari  

• faciliteiten PGMR: wordt vervolgd  

  

21/22.047 Notulen 14 december 2021  

Vastgesteld  



21/22.048 Klachtenregeling (ter instemming voorgelegd)  

• pag. 1: in aanvulling op aanbod Conexus academie, lijkt het ons goed om alle leerkrachten 
scholing te geven in het voeren van oudergesprekken, goede communicatie is belangrijk in 
preventie van klachten. Harry onderschrijft dit, hij neemt dit mee naar het CvB.  

• pag. 1: bij respectvolle communicatie, wat als de andere partij dat niet doet? Waar trek je een 
grens? En wat doe je als die grens bereikt is? Is een toenemend probleem. Zou goed zijn om vast 
te leggen ter bescherming van medewerkers, kan een stap zijn in de beslisboom. Ons 
uitgangspunt is dat we vanuit Conexus altijd respectvol communiceren en oproepen aan de 
ander om dat ook te doen. Escalatie leidt bijna nooit tot een oplossing, alles er aan doen om 
weer in gesprek te komen. Respectvolle coomunicatie betekent niet dat je tot in het onredelijke 
meeveert, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Het is lastig om per situatie aan te geven wat 
je moet doen.  

• pag. 1: De directeur heeft de mogelijkheid ondersteuning of advies te vragen bij … waarom niet 

in een stroomschema, zodat de volgorde duidelijk is (bijvoorbeeld pas onderwijsconsulenten 
inschakelen als samenwerkingsverband onvoldoende oplevert)? Hier komt Harry op terug  

• art. 3: er is op elke school tenminste één interne vertrouwenspersoon, is dat ook het geval?  

• art. 3: interne vertrouwenspersoon heeft geen beleidstaken, was dat al zo? Is nu op minstens 
één school wel het geval. Is op een aantal scholen nu wel aan de orde. Gaat volgend schooljaar 
pas in.  

• art. 4: het CvB benoemt externe vertrouwenspersoon, is die er? Naam wordt genoemd, maar 
we kennen hem niet. We vragen hem om zich eens voor te stellen.  

• art 4: externe vertrouwenspersoon wordt aangesteld NA overleg met GMR, vervangen door IN 
overleg. Belangrijk dat we allemaal in onze rol blijven, Harry vraagt zich af of het de rol van de 
GMR is om hierover mee te besluiten, maar vindt het prima om dit aan te passen.  

• art. 11: ieder jaar terugkoppeling naar GMR, hebben we nooit ontvangen, is dit nieuw? In het 

algemene jaarverslag? Dit is voor ons belangrijk om te kunnen volgen hoe het loopt. Waarom 

ongegronde  
klachten niet in rapportage? Bij klacht over een school wordt de betreffende MR geinformeerd, 
betreft het meerdere scholen dan de GMR. Harry gaat suggestie om uitgebreider verslag te doen 
in het jaarverslag meenemen. Hij werkt graag mee aan transparantie.  

• Kan het melden van misstanden in een organisatie onderdeel zijn van deze regeling (Wet Huis 

voor klokkenluiders) of moeten we dat vatten in een andere regeling? Verdient aparte 
aandacht, zou een aparte regeling voor moeten zijn.  

  

In algemene zin lijkt het ons een prima regeling. Positief dat rol vertrouwenspersonen extra goed 

wordt uitgewerkt, met name geheimhoudingsplicht.  

We gaan vandaag niet over tot stemming, maar wachten antwoorden CvB af.  

  

21/22.049 Voortgangsrapportage strategisch beleid (ter info, reacties peilen)  

• pag. 6: Deze vervolgprocedure ‘de bestuurder dichterbij’. Is dat een document? Is een memo 
[heeft Harry nagestuurd].  

• pag. 6: In december 2021 zal de rode draad uit deze gesprekken gepresenteerd worden aan het 
directieberaad, wanneer GMR? Volgende vergadering of keer daarna.  

• pag. 6: definitief advies op beide opdrachten (basisondersteuning en IB-ers) wordt in dec 
verwacht, wanneer komt dat? Maart gaat lukken.  

• pag. 7: functieboek, info is achterhaald, we willen opnieuw benadrukken dat dit zsm moet 
komen. Harry voelt dezelfde urgentie, samen met ziekteverzuim belangrijk thema. Stuk wat er 
toen lag is in november niet goedgekeurd door CvB. Daarna arbeidsmarkt tekorten, legde veel 
druk op alle P&O-ers. Harry is na de kerstvakantie op zoek gegaan naar mensen die een strak 



proces kunnen inrichten voor functieboek, voor alle functies in primair proces. Er zijn twee 
mensen gevonden die direcht aan de slag zijn gegaan, nu bezig met procesvoorstel. Uitvoering 
zal tot augustus gaan duren. Zodra CvB hierover een besluit heeft genomen, ontvangen wij het 
ook, hopelijk voor 15 februari. Hoge prioriteit voor CvB. Zodra proces duidelijk is, worden alle 
medewerkers hierover geïnformeerd.  

• algemeen punt: het stuk is lastig te lezen, voortgang soms tegenstrijdig weergegeven, roept 
vragen op. Deze rapportage is nog vrij jong, bedoeld om GMR en RvT op de hoogte te brengen. 
Harry is het met ons eens, je kunt hier niet echt uit halen waar de risico's zitten. In nieuwe cyclus 
(23-27) is dit één van de aandachtspunten, alle stukken meer gericht op output en in alle stukken 
dezelfde elementen en thema's.  

• Samenhang in lay out met andere stukken ontbreekt, zou het lezen van stukken makkelijker 
maken. Is ook punt van aandacht.  

  

21/22.050 Interactie met MR-en (verder afstemmen voorstel en acties 

uitzetten) Hoe belangrijk vinden we dit? Waarom willen we dit? Willen de MR-

en het wel?  

Toevoegen aan doel: zorgen dat er een gedegen medezeggenschap bestaat binnen Conexus.  

Minimaal één bijeenkomst per jaar (ipv twee).  

Definitie taken contactpersoon, belangrijk punt. Aangeven wat MR-en kunnen verwachten (bijv. als 

ze punten aandragen). Faciliteiten die we bieden om ons te bereiken. Notulen MR ook naar 

contactpersoon binnen GMR. Duidelijk positionering GMR aangeven.  

We vragen ook allemaal input op onze eigen school. Susan, Chantal, Maikel en Saskia gaan hier 

verder mee aan de slag.   

  

21/22.051 Update werkgroepen  

• P&O: contact gehad met Harry en Maike (voor vakantie), op dit moment is Maike ziek, er komt 

vervanging. Benieuwd wat impact binnen P&O is. Functieboek en vervangingsbeleid hebben 
vertraging opgelopen. Hoe lang moeten we in de wachtstand blijven zitten? We nemen dit mee 

naar volgend overleg met CvB, en kijken wat we kunnen doen om de druk op te voeren.  

• ICT: laatste overleg was 6 december, technische ondersteuning is geen probleem (ouders geven 
vanavond door met welk account ze in teams willen). Uitrollen IBP-beleid en portal project 

vragen veel aandacht, willen ze rustig invoeren. Experium: doelen opnieuw bekijken.  

Teams: gebruiken om de stukken te delen, gaan we volgende keer proberen, goed blijven 

monitoren of het werkt voor iedereen.  

• financiën: contact gezocht met Harry, intern gesprek is paar keer verzet, maar heeft als het goed 
is onlangs plaatsgevonden.  

• O&Z: geen nieuwe punten. In afwachting van stuk basisondersteuning en IB.  

  

21/22.052 CvB (Harry sluit aan)  

• hoe gaat het op het bestuursbureau mbt corona: op bestuursbureau heel rustig, geen 
coronagevallen.  

Op scholen dagelijks berichten van groepen die naar huis worden gestuurd, maar niet hele scholen.  

Harry ziet ook wel een vorm van rust, scholen raken steeds meer gewend om er op in te spelen.  

• klachtenregeling: zie agendapunt 048 voor reactie op onze vragen  

• voortgangsrapportage: zie agendapunt 049 voor reactie op onze vragen  



• mededeling vanuit CvB: hoofd P&O is uitgevallen, is flinke handicap voor voortgang van dossiers. 

CvB gaat op zoek naar tijdelijke vervanging. Als er nieuws is horen we het.  

 

Notulen GMR-vergadering 15 februari 2022  

Aanwezig: Klaas, Kim, Chantal, Cathelijne, Wendy, Saskia, Maikel, Fleur, Olga, Hans en Susan  

fwezig: Anneke, Boryana  

21/22.053 Opening en vaststellen agenda  

• Extra punt memo uitzondering quarantaineregels wordt toegevoegd na punt 057  

• Rondje langs de scholen: beeld op veel scholen hetzelfde, veel uitval, veel onrust door steeds 

wisselende samenstelling van de groepen en invalkrachten. Meeste scholen werken niet meer 

met hybride onderwijs, wel met thuiswerkpakketten. Kwaliteit van onderwijs is minder dan 

normaal en onbegrip bijj ouders neemt toe  

  

21/22.054 Mededelingen/post/rondvraag  

• verslag gesprek GMR-CvB, is rondgestuurd, geen vragen.  

• post: memo adviezen positionering afdeling Onderwijs en kwaliteit; bespreken we de volgende 
vergadering  

• post: memo adviezen BO en IB; bespreken we volgende vergadering. Is al wel aangeboden in de 
organisatie, straks even navragen bij Lucienne. Wij kunnen wel willen wachten, maar de trein 
dendert door.  

• post: project functieboek, komt terug in presentatie Lucienne  hopelijk kunnen we volgende 
keer fysiek vergaderen  

  

21/22.055 Actielijst  

  

21/22.056 Notulen 18 januari 

2022 Saskia was ook aanwezig!  

Notulen aangenomen  

  

21/22.057 Klachtenregeling   

Na onze opmerkingen herzien en opnieuw ter instemming voorgelegd.  

Niet al onze opmerkingen (waar Harry het mee eens leek) zijn overgenomen (cursief aanvulling 

tijdens gedeelte met CvB):   

• in stroomdiagram ontbreekt stap: voor leerkracht lastig om naar interne vertrouwenspersoon te 

gaan, het zou ook mogelijk moeten zijn om rechtstreeks naar de externe vertrouwenspersoon te 
stappen (staat wel in de tekst bij art 2.2). Zal Harry aanpassen  

• art. 3: mag interne vertrouwenspersoon nu wel of niet beleidstaken hebben. Het leek ons goed 
dat interne vertrouwenspersoon geen beleidstaken heeft, maar Harry heeft dat blijkbaar 

verkeerd opgevat en die opmerking geschrapt. Harry heeft er geen bezwaar tegen als het blijft 

staan  

• art 4.1: IN overleg in mail al toegezegd, dus Harry zal zorgen dat het in het stuk ook wordt 
gewijzigd.  



• art 11: niks veranderd, ook niet gegronde klachten, in jaarverslag uitgebreider weergeven. Wordt 

ook aangepast  

We gaan stemmen: 9 voor en 1 tegen dus aangenomen  

extra punt: Memo uitzondering quarantaineregels  

Deze uitzondering maakt het voor een aantal groepen medewerkers mogelijk om toch te komen 

werken terwijl je volgens richtlijnen in quarantaine moet, maar zelf geen klachten hebt. We voelen 

de noodzaak hiervoor. Begrijpelijk, maar hopelijk leidt het niet tot extra druk om te komen werken 

(terwijl je zelf niet helemaal fit bent of kinderen thuis hebt die verzorgd moeten worden).   

Gaan we niet tegen landelijke richtlijnen in? Er is ruimte voor deze uitzondering.   

Waarom hoeven administratief medewerkers niet te komen? Zij hebben een  geisoleerde werkplek 

en zijn juist hard nodig. En directeuren?  

We zijn voorzichtig in onnodig oprekken van de regel. Directeur is meestal wel aanwezig, maar het 
kan ook iemand anders zijn die op dat moment de leiding op school heeft. CvB zal alert zijn op niet 
teveel druk uitoefenen. Bij administratief medewerker zal het CvB formulering als bij directeuren 
toepassen. Stemming: unaniem aangenomen  

  

21/22.058 Begroting Conexus  

Ter advisering voorgelegd. We inventariseren de vragen die we straks aan het CvB willen voorleggen 

cursief de reactie van het CvB):  

• risico's: er nauwelijks genoeg geld voor onderhoud, laat staan voor nieuwbouw. We hebben nog 

geen huisvestingsplan gezien. Wat betekent dit voor de opheffingsnorm? Moet die omhoog?Er is 

een spanningsveld tussen de technische conditie van de portefeuille, de wens voor 

nieuwbouw/renovatie en functionele aanpassingen en de beschikbare middelen (p.46). We 

missen hierbij de optie om te fuseren. Hoort thuis in huisvestingsplan. Straks wel even vragen. 
Strategisch huisvestingsplan zet een stip in 2047, moment waarop alle scholen vernieuwd zijn. 

Dan wordt duidelijk welke stappen we wel en niet kunnen zetten. Solvabilliteit wordt snel 

zorgelijk. Een van de knoppen waar we aan kunnen draaien is aantal leerlingen op een school, 
evt. fusie. Streven is om het plan eind van dit schooljaar af te hebben. Willen het wel in rust 
kunnen ontwikkelen.  

• besparing stromenland wordt opgevangen door Conexus, gaat vanaf volgend jaar naar scholen 
met een taakstelling. Hoe moeten we dat lezen? Het gaat om de vouchergelden en extra 
basisondersteuning, voor beide bedragen geldt dat het bedrag per leerling naar de scholen ging, 
om zoveel mogelijk leerlingen op reguliere scholen te kunnen houden. Is in Nijmegen niet gelukt.  

• Landelijk 2,8% van de leerlingen op SO/SBO, bij Conexus 4,7% waar ligt dat aan? Verschillende 
oorzaken, lastig te zeggen, maar er moet wel een verschuiving plaats vinden. Er is nu geen extra 
financiering meer voor, gaat neerslaan op de schoolbegrotingen.  

• waar liggen de uitdagingen voor het CvB? Waar gaan zij op sturen? Uitdagingen en zorgen staan 
duidelijk in oplegger. Zorgen over huisvesting, we komen jaarlijks miljoenen tekort, groot risico. 
Daar komen klimaateisen nog bij. Boos over eenmalige korting van het rijk. Bij VO compensatie, 
bij PO niet. Aangemeld bij PO-raad om juridische procedure tegen het Rijk aan te gaan. Harry 
gaat sturen op tweejaarlijkse managmentrapportages. In verleden vaak tekort, we komen nu 
dicht bij de 0-lijn.  
Discipline en inzicht om tot 0-lijn te komen nemen toe. NPO-gelden blijven hierbuiten.  

• ziekteverzuim (p. 14), blijft hot item. Buiten corona lijkt het goed te gaan, waarom moet er nog 
zo gestuurd worden? We horen dat bedrijfsarts weinig tijd heeft, ook navragen. Harry had 
dezelfde signalen ontvangen, wachttijd kan oplopen. Van Campen heeft bijgeschakeld  



• toekomst Bloemberg? Wat gebeurt er als de middelen worden stopgezet? Afname middelen 
komt door wegvallen tijdelijke fusiegelden. We kijken met partners hoe uitplaatsing sneller kan 
verlopen, en zoeken naar extra middelen voor ondersteuning (gemeentelijke NPO-gelden, 
Stromenland) op de Bloemberg. Er komt een voorziening vanuit gemeente om iemand te 
koppelen aan de Bloemberg om te schakelen met de wijkteams.  
  

21/22.059 Toelage personeel  

Hier is ophef over ontstaan, daarop heeft Harry een verantwoording gestuurd. We hadden geen tijd 

om hierbij stil te staan.  

  

21/22.060 Gemeentelijke subsidies  

Inventariseren doelen en behoeftes voor toelichting door CvB op 15 maart. Schuift door.  

  

21/22.061 Interactie met MR-en  

Aangescherpt voorstel bekijken (mn acties en taakverdeling contactpersonen), acties verdelen en 

factsheet bekijken. Schuift door.  

  

21/22.062 Update werkgroepen  

Nieuws vanuit de werkgroepen. Hier hadden we geen tijd voor.  

  

21/22.063 CvB  

Harry en Lucienne sluiten aan:  

• klachtenregeling: er zijn al scholen waar de regeling al in het MT besproken is, terwijl wij nog 
moeten instemmen. Daar balen we van, gebeurt vaker. Lucienne herkent dit niet, maar neemt 
ons gevoel wel serieus en zal er alert op zijn. Heeft wel behoefte aan extra uitleg om ons gevoel 
goed te begrijpen. Hiervoor plannen we een gesprek.  

• toelichting functiebouwhuis: Lucienne geeft een presentatie over de stappen die gezet gaan 
worden en de planning  

  

Presentatie functiebouwhuis (zie bijlage)  

Er is sprake van een verouderd functieboek, CvB wenst meer samenhang en wil graag 

aan CAOverplichtingen voldoen. Aanvullende opmerkingen:  

• er komt evt. nog een instemmingsverzoek  

• doel is om het hele traject voor de zomer af te ronden  

• sheet 5: er ontstond reuring over aanpassing schalen directeuren, oa omdat schoolgrootte geen 

invloed meer heeft. Gelijktrekking salarissen PO met VO komt later, als dit in de CAO is 
aangepast  

• sheet 9: splitsing in twee fases, zodat eerste deel obv voorbeeldfuncties snel opgepakt kan 
worden. In fase 2 komen er nog functies bij, daaruit volgen misschien nog beslispunten op 

detailniveau. GMR heeft wel instemming op de functiebeschrijvingen, maar niet op de plaatsing 
van medewerkers in de functies  

• sheet 12: grote stappen tussen de schalen bij OOP met les- of behandeltaak, om verschillen 

duidelijker te maken. Bij OOP zonder les- of behandeltaak kleinere verschillen om recht te doen 
aan huidige praktijk. Loopbaanstappen blijven mogelijk.  



• sheet 16: aanpassen inschaling directeuren gaat reuring opleveren, maar wij gaan niet repareren 

wat in de CAO mis is gegaan, is op lange termijn onbetaalbaar  

sheet 16: inschaling adjunct als leraar met als taak management doet juist bij grote scholen weer 

geen recht aan de werkelijkheid. 

 

Notulen GMR-vergadering 15 maart 2022  

Aanwezig: Klaas, Kim, Chantal, Cathelijne, Wendy, Saskia, Maikel, Fleur (via Teams), Olga, Hans, 

Anneke, Boryana en Susan   

Namens de RvT: Hanneke Berben en René Frauenfelder  

Agendapunten:  

We starten met twee extra agendapunten vanuit de RvT, deze hebben prioriteit:  

- Memo voorgenomen besluit beëindiging arbeidsovereenkomst lid CvB  

- Memo voorgenomen besluit interim CvB  

  

Na voorbespreking sluiten Hanneke Berben en René Frauenfelder aan voor een toelichting.  

Gezien de vertrouwelijkheid van deze memo's nemen we niets over de inhoud ervan op in deze 

notulen.   

  

Memo 1: We kunnen geen inhoudelijk advies geven op het voorgenomen besluit, er is geen ruimte 

voor alternatieven doordat we niet eerder in het proces zijn meegenomen. We adviseren de RvT 

door te gaan met de procedure, we begrijpen de overwegingen en hebben begrip voor het besluit. 

We evalueren achteraf graag de procesgang met de RvT.    

Memo 2: voor dit memo geldt hetzelfde.  

Hierna hadden we geen tijd meer voor de overige agendapunten, deze schuiven door naar de 

volgende vergadering. 

 

Notulen GMR-vergadering 12 april 2022 

Aanwezig: Cathelijne, Olga, Wendy, Kim, Hans, Klaas, Saskia, Anneke, Susan   

Afwezig: Fleur, Boryana, Maikel en Chantal  

  

Opening RvT  

We beginnen met een overleg met de RvT. Aanwezig zijn: Karin v/d Wielen, Hanneke Berben, Ronald 

Leushuis, René Frauenfelder, Johan Klomp, Lucienne v/d Brand en  Janneke Wollenberg  

  

Proces vertrek bestuurder en vervolg  
• graag een keer apart afspraken maken over proces (incl. terugblik)  

• Harry heeft afscheid genomen in kleine kring, ontspannen sfeer  

  

3. Veranderkracht van de organisatie:  

Wat heeft de organisatie volgens de GMR nodig?   



Meer overzicht op bedrijfsmatige processen, er zijn naar ons idee nog wat open eindjes. WMK 

(Werken met Kwaliteit) op alle scholen toepassen. We merken nu wel dat er doelen zijn gesteld, we 

zijn koersvast. Directeuren worden meer gehoord en in hun kracht gezet, ze sturen veel meer vanuit 

de plannen die er liggen.   

Slagen de directeuren er voldoende in om het te vertalen naar de werkvloer? Zijn de doelen voor 

iedereen helder?   

Veel gaat goed, maar door de losse eindjes ontstaat het beeld dat het niet lekker loopt bij Conexus. 

Het is goed dat plannen uitgesproken worden, dat er zicht is op waar de hiaten liggen. Ouders 

merken er op de scholen weinig van, in ieder geval niet bewust. Als GMR merken we zeker dat de 

basis meer op orde komt. Hans vraagt zich wel af of er voldoende aandacht is voor ICT/Privacy.   

Het hoeft niet op alle scholen hetzelfde te gaan, als maar duidelijk is waar ruimte is voor eigen 

invulling en het niet te vrijblijvend is wat je doet. ICT is juist een thema wat op alle scholen hetzelfde 

geregeld zou moeten zijn.  

De RvT concludeert dat het goed is om met elkaar in gesprek te gaan en zaken te benoemen. Fijn 

open gesprek, ze zien dat de aandacht voor het kind centraal staat. We blijven in ontwikkeling, we 

zijn nog niet klaar, we blijven dus ook met elkaar in gesprek.  

  

Daarna vervolgen we met onze eigen agendapunten:  
  

21/22.064 Opening en vaststellen agenda  

  

21/22.065 Mededelingen/post/rondvraag  

- verslag gesprek GMR-CvB 30-03-2022: Bij jaarkalender P&C: hoe verhoudt adviesrecht begroting 
zich tot informeren over strategie. Welke rol hebben we als GMR? DB heeft 19 april afspraak met 
CvB om oa hierover te praten.  

- ledenwerving GMR: Wendy, Kim en Anneke stoppen. Fleur gaat verhuizen, dus moet ook stoppen. 
We gaan dus vier nieuwe leden werven.  

- vergaderrooster Conexus (incl. vergaderdata GMR 22/23): vastgesteld  

- Gemeentelijke subsidies (welke info willen we? met welk doel? is het op dit moment relevant?): 
Stichting Leergeld betaalt niet meer voor vrijwillige ouderbijdrage, leggen we graag voor aan 
Lucienne. Verder kan het van de actielijst.  

- Saskia wil graag in een werkgroep: ze sluit aan bij O&Z  

  

21/22.066 Actielijst  

  

21/22.067 Notulen 15 februari 2022 en 15 maart 2022 

Vastgesteld   

21/22.069 Verzuimbeleid  

Instemming gevraagd aan personeelsgeleding en advies gevraagd aan oudergeleding. 

Vragen:   

• aandacht voor privacy? daar moet minstens een hele paragraaf over komen, je kan het niet niet 
benoemen, evt. verwijzen naar privacybeleid, maar dan moet het daar opgenomen worden  

• na presentatie Hans Tromp (februari 2020) hebben we niks meer gehoord over verzuim, waar 
komt het nieuwe beleid opeens vandaan, wat is er in de tussentijd gebeurd?  

• blijft de samenwerking met Van Campen?  

• hoe ervaren directeuren de samenwerking met Van Campen?  welke aandacht is er voor 
preventie?  



  

We geven Lucienne de vragen vast mee. Een aantal dingen gebeurde in de praktijk al, is nu 

vastgelegd in beleid. Rimpels in implementatie worden na de meivakantie opgepakt.   

Daarna even kort een update, of er ook wijzigingen in het beleid uit voortgekomen zijn.  

  

21/22.070 Interactie MR-en (als we nog tijd hebben)  

Niet besproken  

21/22.071 Update werkgroepen  

Niet besproken  

21/22.072 CvB 

Lucienne sluit aan voor: 

- vragen functieboek 

- vragen verzuimbeleid 

De besproken punten staan hierboven bij de betreffende agendapunten, de antwoorden van het 

CvB zijn cursief weergegeven. 

 

Notulen GMR-vergadering 17 mei 2022 

Aanwezig: Olga, Wendy, Kim, Anneke, Maikel, Fleur, Klaas, Hans, Chantal, Susan   

Afwezig: Saskia, Boryana   

  

21/22.073 Opening en vaststellen agenda   

Voorbespreken overleg met RvT wordt toegevoegd aan de agenda.  

21/22.074 Mededelingen/post/rondvraag   

• verslag gesprek over samenwerking GMR-CvB 19-04-2022   

• verslag gesprek GMR-CvB 09-05-2022   

• update ledenwerving GMR: brief gaat deze week de deur uit   

• brief over Stichting Leergeld: er is al vanuit verschillende directeuren brief gestuurd. Wij sturen 
ook een brief. Directeuren en MR-en hierover informeren   

• datum prikken GMR-borrel: Susan stuurt datumprikker   

• Klaas: stelt zich weer beschikbaar als voorzitter, maar wil ook iemand anders die dat zou willen de 
ruimte geven. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Susan, komt volgende keer terug op de 
agenda.   

• mail Louisa Tumiwa (GroenLinks Nijmegen): wil graag kennismaken met de GMR, bij voorkeur na 
de zomer, aansluiten bij een vergadering.   

• brief over vertrek Maike: er zijn veel wisselingen op het bestuursbureau, wat is er aan de hand? 
Klaas neemt dit mee naar overleg met CvB.   

• datum en inhoud studiemiddag: GMR Susan doet datumvoorstel (4 november vanaf 14:00 uur)   

• functiebouwhuis: we vragen Lucienne de volgende vergadering om een update   

  

21/22.075 Actielijst   

• hoe zit het met de uitbetaling PGMR-faciliteiten? Blijkt voor dit jaar nog niet geregeld, gaan we 
achteraan bij Frederik.   

• Klaas en Susan hebben een gesprek met jurist gehad rond statuten en reglement, er komen nog 
wat keuzes richting GMR.   



21/22.076 Notulen 12 april 2022  

Aangenomen.   

21/22.077 Memo proces strategische meerjarenvisie Conexus 

deel 1  Ter info naar de GMR gestuurd.    

Olga maakt deel uit van het kernteam, zij geeft een update nav de eerste bijeenkomst.   

Kernteam houdt zicht op het proces. Vanmorgen kick-off geweest. Olga blij met de keuze om ons 

te richten op Basis op orde. De visie wordt format voor waar we naar toe gaan, en wat wordt de 

gemeenschappelijke Conexus-deler? Al doende kijken hoe we iedereen mee kunnen nemen.   

Komt indien nodig terug op de agenda van de GMR.   

  

21/22.078 Verzuimbeleid   

Instemming gevraagd aan personeelsgeleding en advies gevraagd aan oudergeleding.   

Nog geen reactie op onze vragen. Voorstel Frederik: eerst in overleg met de werkgroep even terug 

naar de basis, welke keuzes zijn er gemaakt etc., in combinatie met jaarplan P&O. Daarom zullen we 

nu niet stemmen over het stuk.   

   

Extra punt: voorbespreken gesprek RvT 21 juni 18:00-19:00 uur   

Terugblik vertrek Harry: we willen graag meer duidelijkheid over hoe het proces is verlopen. Waarom 

is de GMR niet betrokken bij het vormen van een mening over het functioneren van Harry, hij was 

immers ook een gesprekspartner van de GMR. Bovendien leek het voorstel een voldongen feit, we 

mochten een vinkje zetten, het was niet meer terug te draaien. Proces is vorige keer (bij vertrek Jack 

en Toine) zorgvuldiger verlopen, waarom vindt de RvT dat dat nu niet kon? Susan zoekt uit wat onze 

rol precies is volgens de statuten en hoe het proces hoort te verlopen (termijnen etc., schriftelijke 

reactie op ons advies).   

   

De RvT sprak de vorige keer over wantrouwen, omdat de GMR ooit in een andere situatie het 

vertrouwen had geschonden, maar daar is destijds een goed gesprek over geweest, dat ligt achter 

ons.   

Werving nieuw lid CvB: we moeten opnieuw instemming verlenen aan profielschets. Kan in grote 

lijnen hetzelfde zijn als de vorige keer.   

   

Ook even efficiënter maken regulier overleg met RvT aan de orde stellen.   

Het is fijn als iedereen bij het gesprek kan zijn.   

   

21/22.079 Interactie MR-en   

• Acties korte termijn: verdelen scholen na werving, wanneer we weten van welke scholen de 
nieuwe leden komen. Verdeling eerste vergadering bevestigen en dan kunnen contactpersonen 
aan de slag met belronde (gedeeld document in teams).   

• Bijeenkomst MR-en: mogelijke thema's? Na de zomer oppakken door klein clubje (Susan en 
Chantal), ook input vragen tijdens belronde. Evt. voor kick-off CvB kort uitnodigen.   

• Factsheet: foto's vernieuwen. Tekst bij contact met MR-en aanpassen, lijkt nu alsof we hen 
controleren.   

• Behoefte aan onderlinge communicatie: ook vragen in belronde.   



21/22.080 Nieuwsbrief   

• inventariseren onderwerpen: stichting leergeld, interactie MR-en (Chantal), voorwoord (Klaas), 
besluitenlijst (Susan) evt. Extra onderwerpen via AOb.   

• planning en taakverdeling, deadline 7 juni, versturen half juni  

   

21/22.081 Update werkgroepen   

Financiën: stukken ontvangen (begroting, jaarkalender P&C-cyclus), werkgroep gaat op korte termijn 

bij elkaar komen en met Frederik in gesprek.   

P&O: binnenkort overleg met Frederik   

ICT: geen nieuws. Er speelt weinig bij CvB wat ze actief delen met de GMR, we moeten misschien wat 

proactiever zijn. Werkgroep wil stukken en regelingen die er nu liggen kritisch onder de loep nemen.   

O&Z: gaan stukken die ter info ontvangen zijn bekijken. Op 7 juni onderling overleg.    

 
  
Aanwezig: Klaas, Hans, Maikel, Kim, Boryana, Olga, Wendy, Chantal, Cathelijne en Susan  

Afwezig: Saskia, Fleur  

  

21/22.083 Opening en vaststellen agenda  

Bijzondere vergadering, voor veel mensen de laatste keer.  

Update werkgroepen voegen we toe aan de agenda.  

  

21/22.084 Mededelingen/post/rondvraag  

• update ledenwerving GMR: twee kandidaten voor oudergeleding, verkiezing is gestart. Wachten 
met doorgeven uitslag tot maandag, dan eerst contact met Saskia, we houden er rekening mee 

dat zij mogelijk stopt. Voor PGMR geen reacties, ook niet na herinnering en vermelding 

nieuwsbrief. DB houdt hierover contact  

• verslag gesprek GMR-CvB 10-06-2022: geen opmerkingen  

• (nieuwe) voorzitter GMR: geen gegadigden om voorzitterschap over te nemen, dan blijft Klaas het 
doen  

• eindborrel GMR: 8 juli 16:30-18:30 uur bij In de Kazerne  

• studiemiddag GMR: 4 november vanaf 14:00 uur  

• ter info meegestuurd jaarverslag GMR 2020-2021, opmerkingen per mail doorgeven aan Susan  

• terugblik gesprek RvT: goed om elkaar nog even te spreken over vertrek Harry. In breder opzicht 

gesproken over hoe we met elkaar in gesprek gaan, aan de hand van thema's in kleinere 
samenstelling. Op agenda in september!  

• nieuwsbrief: oproep PGMR toevoegen  

21/22.085 Actielijst  

• voorbereiden studiemiddag: Hans en Chantal buigen zich over de 
inhoud, Susan regelt locatie. Inhoud: eerst scholing rond een bepaald 

thema (interactie met CvB en RvT), daarna meteen soort werkvorm om 
ermee aan de slag te gaan  

  

Notulen GMR - vergadering  21  juni   2022     



• scholingen MR: data regelen en opnemen in nieuwsbrief  rest 

actielijst na de vakantie  

21/22.086 Notulen 17 mei 2022  

Aangenomen. In het vervolg hoeven de notulen niet meer op de agenda, opmerkingen kunnen per 

mail, als die er niet zijn, zijn de notulen automatisch aangenomen.  

  

21/22.087 Bestuursformatieplan  

Instemming gevraagd aan PGMR.  

De werkgroep heeft een gesprek gehad met Frederik. Bart van Summeren gaf presentatie over de 

highlights in het BFP. Door wijziging teldatum is bekostiging aangepast. Op aantal scholen klopte de 

prognose niet, waardoor ze minder geld krijgen dan verwacht. Op bestuursbureau gaat 4 fte weg, oa 

door vertrek van een paar mensen bij ICT, kon Frederik goed verklaren.   

Vragen die we nog willen stellen aanFrederik (cursief de antwoorden die hij later tijdens de 

vergadering gaf):  

• leerlingenaantallen lopen op (p12), maar waarom OP niet? Er zit een verloop in, leerlingenaantal 
neemt toe in de loop van het jaar. Teldatum verschoven naar februari, geeft reëler beeld, en 
bekostiging loopt een jaar achter. Derde factor is NPO-gelden, waardoor tijdelijk meer OP was.   

• hoe zit het met bekostiging Moviera-leerlingen? Er is geen aparte bekostiging voor, gaan mee 
met de reguliere teldata, Frederik zoekt uit hoe dit precies zit.  

• Waarom bieden we OP op NPO-gelden niet automatisch vast contract aan om ze binnen Conexus 
te houden? Gebeurt al op schoolniveau, maar moet ook op stichtingsniveau aan aandachtspunt 
zijn. we moeten meer systematisch registreren waar geschikte mensen over zijn.  

• Cijfer SO en SBO lijken gelijk te blijven, is dat niet te positief geformuleerd? Aanmeldingen lijken 
af te nemen. Gemeentelijke prognoses lijken te optimistisch, we gaan kijken of die niet herijkt 
moeten worden, waardoor komt dit? Nijmegen als totaal blijft stijgen, maar voor ons belangrijk 
om te weten waar de groei zit, ook met oog op huisvestingsplan.  

De PGMR stemt in het met het bestuursformatieplan.  

21/22.088 Verzuimbeleid  

Instemming gevraagd aan PGMR  

• We hebben als CvB vastgesteld dat doorlopend proces niet op orde is. Gaan we in de toekomst 
voorkomen, dat voor de GMR dingen plotseling uit de lucht komen vallen. Daarom wil Frederik 
vaker overleg met de werkgroepen.  

• AVG-beleid is nog punt van aandacht: goed punt, dat moet er in. Vastleggen wat je als 
leidinggevende wel en niet mag vragen, is in gang gezet.  

• We zijn benieuwd naar de verzuimcijfers: we zijn overgestapt naar van Campen, omdat er veel 
langdurend verzuim was. Al die dossiers zijn opgeschoond en afgehandeld. Fase daarna 
(uitvoering nieuw verzuimbeleid) is nog niet begonnen. Er moet scholing komen, en 
gedragsverandering. Frederik is wel blij met het plan dat er nu ligt, tot stand gekomen samen 
met directeuren.  

• Wordt er ook gekeken naar preventie: wordt naar gekeken, maar dingen lopen door elkaar, eerst 
verzuim terugbrengen  

• foutje in adres Conexus op pag 1  



Instemmen onder voorbehoud opnemen stukje AVG willen we niet, omdat we eerst willen zien wat 

er dan precies in komt te staan. Dus we zien het stuk graag terug als het is aangevuld. Daarnaast is 

een punt van zorg dat het beleid meer werk voor de directeuren betekent.  

  

21/22.089 CvB  

Frederik sluit van 20:15-21:15 uur (uiterlijk) aan voor:  

• vragen Bestuursformatieplan: zie agendapunt 087  

• vragen Verzuimbeleid: zie agendapunt 088  
• update functiebouwhuis: zit in fase 1, inschaling directeuren was daar onderdeel van (naast OOP). 

Directeuren zitten nu allemaal in D12, CvB is uitgegaan van opgedragen werk: alle directeuren 
vallen in profiel van 12 en niet in 13, op basis van inhoudelijke criteria, niet meer op basis van 
leerlingen-aantal.   
Hoe valt dat? Afstand tot OP is kleiner geworden (na aanpassing CAO voor   

OP), geeft toch vreemd gevoel. Maar dit vindt CvB geen reden om functiebouwwerk scheef te 
trekken. De afspraak om bij de inschaling van directeuren te kijken naar inhoudelijke criteria is ook 
gemaakt met andere besturen. Uitvoering ligt op schema. Heeft niet tot veel onrust geleid.   

21/22.090 Actviteitenplan GMR  

Vaststellen activiteitenplan voor volgend 

schooljaar Hans vult ICT aan, F&H levert 

begroting aan.  

Vergaderlocatie: online of teams? We hebben voorkeur voor live, we zoeken volgend jaar naar een 

nieuwe vergaderlocatie.  

21/22.091 Jaarverslag en jaarrekening Conexus  

Ter info, doorgeschoven  

21/22.092 Onderwijsmonitor  

 Ter info, doorgeschoven  

    

21/22.093 Update werkgroepen  

P&O: Frederik is achterstanden aan het oppakken  

O&Z: over Memo positionering onderwijskwaliteit hadden we geen vragen. Bij Basisondersteuning 

en IB wel een paar vragen, gaan we graag over in gesprek met Lucienne. We nodigen haar in 

september uit, evt. met Ike.  

ICT: er zijn grote zorgen over onder personeel, met name over veilig mailen, bellen met eigen 

telefoon etc. F&H: gesprek gehad met Frederik. Er is een aantal stukken in voorbereiding, planning 

volgt. Zie verslag. Compensatiedagen PGMR voor dit jaar toegezegd.  

 


