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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 
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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. 

-  
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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] 

  

  

 

 

 

 


