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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. 
 


