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VERSLAG GMR VERGADERING 07-10-2019 
School:      Het Wilgerijs 
Aanvang GMR leden:     19.45 uur (45 minuten vooroverleg) 
Aanvang CvB; Geurt Morren:    20.30 uur 
Aanwezig:   Ruben, Judith, Janneke, Bart, Elja, Annemiek,  

  Karin W, Sander, Marjon   
Afwezig met kennisgeving:   Tima en Karin K 
Afwezig zonder kennisgeving:  
__________________________________________________________________________________ 

1. Opening GMR vergadering. 
Marjon Kooistra stelt zich voor. Is een ouder van Het Kofschip in Zeewolde. Ze vervangt 
Deborah, heeft 3 kinderen en is in het dagelijks leven manager van de Olympische zeilploeg. 
Ook de rest van de GMR stelt zich kort voor. 
Er is nog geen afvaardiging van De Aquamarijn en De Schatkamer. 
 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering (d.d. 24/06/2019) en de actiepuntenlijst. 
Het verslag wordt doorgenomen en is vastgesteld. Wanneer er geen notulist (leerkracht van 
de gastschool) is stelt Karin W zich beschikbaar. 
 

3. Mededelingen: 
a. Vanuit de scholen:  

Het AZC en AZC school De Vlieger bestonden 25 jaar. 
Het Wold heeft afscheid genomen van directeur Kees de Klerk. Daarnaast is de 
echtgenoot van een collega overleden.  

b. Vanuit CvB, zie agendapunt  
 

4. Ingekomen en uitgaande post/email 
Geen. 
 

5. Vergaderdata en locaties 
 Als er op 11 mei geen vertegenwoordiging vanuit De Aquamarijn is vindt de vergadering 
 plaats op De Flevosprong.  
 Ruben, Karin W. en Elja gaan op 20-11-2019 naar de klankbordgroep. 

 
6. Ervaringen uitwisselen werkdruk 

Er worden wat ervaringen uitgewisseld. Diverse scholen hebben van de werkdrukgelden een 
onderwijsassistent aangenomen maar of de werkdruk daar door afgenomen is de vraag. Panta 
Rhei heeft vakleerkrachten aangenomen. Omdat er geen vervanging is voor zieke 
leerkrachten zijn de scholen kwetsbaar. Panta Rhei heeft al 3 weken geen RT bijvoorbeeld 
omdat de Rt-er steeds voor de klas moet. Het CvB vraagt zich af hoe we het werkplezier weer 
terugkrijgen. 
 

7. Vacatures GMR. 
Het is zorgelijk dat er vanuit De Aquamarijn en De Schatkamer geen vertegenwoordiging is. 
Ruben heeft contact gehad met een collega van De Aquamarijn maar zij heeft nog geen 
gesprek gehad met haar directeur over de taakuren.  Ruben houdt contact met beide scholen. 



  

  

Ante    •    De Drieslag 30    •    8251JZ Dronten    •    0321 – 385 421    •    info@ante.nl    •    ante.nl    •    KvK 32137060 

 
8. Diverse punten vanuit CvB: 

 a: WNRA: De brief van Elles gaat ook naar alle collega's. Het maandsalaris waarvan sprake is 
 is bruto. 
 b: Veiligheidsplan: Tijdens het inspectiebezoek bleek dat niet alle scholen beschikten over 
 een veiligheidsplan daarom is het CvB gekomen met een plan zodat alle scholen in elk geval 
 iets hebben. Opmerking: heb je wel een plan en is dat beter; gebruik dat dan. 
 Het aangeleverde plan blijkt bij grondig doorlezen ongeschikt. Het CvB gaat het doornemen 
 en komt er na de herfstvakantie op terug. Sander geeft aan het belangrijk te vinden dat het 
 plan geïmplementeerd wordt. Het gaat per slot om de veiligheid van de (onze) kinderen. 
 c: Inspectieverslag: Het CvB is blij met het verslag, de beoordeling en het bezoek aan de 
 scholen. In het verslag staan verbeterpunten. Het CvB controleert of deze punten ook 
 inderdaad worden aangepakt. Er werd ten onrechte vanuit gegaan dat de GMR het verslag 
 had ontvangen. Dit gebeurt alsnog.  
 Verzoek/tip: lees niet het héle verslag maar vooral blz. 21. 
 d: Integriteitscode: Aanleiding is het feit dat een VOG nu gratis is. Elja heeft wat 
 verbeterpunten die ze aan het CvB meegeeft. Op de volgende vergadering kunnen we het 
 stuk accorderen. 
 Op alle scholen wordt vóór de zomervakantie airco aangelegd. De Vlieger is als eerste aan de 
 beurt. De volgende stap is zonnepanelen op (bijna alle) schooldaken. 
 e: Jaarplan CvB: Vorig jaar stonden er 59 punten op de lijst die alle gehaald zijn, nu 27. 
 De NSCCT is een capaciteitentest. Deze wordt afgenomen in groep 4, 6 en 8. Het invoeren 
 ervan op de scholen wordt gecoördineerd door Jan van Dorsser. 
 Bij punt 5 gaat het er om dat hoogbegaafden in hun eigen school sneller een kans krijgen. 
 Punt 19 moet zijn referentieniveaus. 
 Eind van het schooljaar zal het CvB een kort verslagje maken van de stand van zaken. 
 

9. Rondvraag & Sluiting 
Sander vraagt of meer mensen geïnteresseerd zijn in een MR cursus. We informeren bij onze 
scholen en geven vóór 31 oktober aan Janneke aan wie er belangstelling heeft. 
Bart biedt zijn excuses voor de kou in de gastschool. De kachel is op tijd aangezet maar bleek 
defect. In de loop van de week is het euvel verholpen. 
Elja verzoekt de vergaderstukken eerder te verzenden. Dat gaat gebeuren. 
 

 
 


