NOTULEN GMR VERGADERING 5-10-2020
School:
Aanvang GMR leden:
Aanvang CvB; Geurt Morren:
Aanwezig:

Het Wilgerijs via Teams
19.45 uur (45 minuten vooroverleg)
20.30 uur
Ruben, Bart, Elja, Tima, Karin W, Karin KK, Marjon,
Daan, Aag, Lianne en Janneke

Afwezig:
____________________________________________________________________________
1. Opening
GMR-vergadering om 20.20 uur. Vanwege het niet in Google Meet kunnen komen van de
oudergeleding van de GMR doen we het via Teams.
2. Vaststellen agenda, notulist, notulen voorgaande vergadering en de actiepuntenlijst
Zowel de agenda, de notulen als de notulist worden goedgekeurd.
3. Mededelingen:
Onder de ouders van 3 Antescholen in Zeewolde wordt een enquête gehouden om te kijken
of de voorkeur uitgaat naar het huidige lesrooster of dat er behoefte is aan een
continurooster.
De Aquamarijn heeft zo’n enquête inmiddels achter de rug. Zij handhaven hun
continurooster. Schooltijden kunnen bij een continurooster variëren tussen scholen. Er zijn
scholen die woensdagmiddag vrij zijn.
Bij de Dukdalf is men inmiddels gestart met de bouw van noodlokalen. Vier groepen starten
daarin zsm na de herfstvakantie. In overleg met Geurt is besloten groep 6 (met inmiddels 30+
kinderen) te splitsen.
De Flevosprong heeft ruimtegebrek en wil graag een lokaal van het Kompas gebruiken.
Vooralsnog is er geen overeenstemming. Geurt gaat/is er mee bezig.
4. Ingekomen en uitgaande post/e-mail
Er is geen inkomende en uitgaande post.
5. GMR financiële cursus
Voorstel is om de module “MR en Begroting” van de VOO te gaan doen als GMR. Janneke gaat
proberen of we met onze eigen GMR een cursus kunnen krijgen waarbij we dan de
Antebegroting onder de loep zouden kunnen nemen. We gaan de cursus bij voorkeur op
maandagavond doen; waarschijnlijk online.
6. Vaststellen actiepunten voor jaarplan
Ruben stelt voor niet de hele lijst aan te pakken maar er drie speerpunten voor dit jaar uit te
halen. Dat worden PR, Passend Onderwijs en Actiepunten uit het strategisch beleidsplan.
Janneke maakt samen met Nelleke (stafbureau) een jaarplan. Ruben biedt zijn hulp aan.
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7. Voorbespreken punten vanuit CvB
Er zijn wat vragen over de gesprekkencyclus. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wat de status
ervan is. We zien het nu voor het eerst. Bij het volgende agendapunt leggen Geurt en Wilma
Bliekendaal het hoe en waarom uit. Tekstuele verbeteringen, punten, komma’s en niet
inhoudelijke vragen kunnen naar Ruben worden gestuurd; die zorgt er voor dat ze bij Wilma
en Geurt terecht komen. Hier wordt ook even aangestipt dat niet àlle punten die in de GMR
behandeld worden ook in de MR ter sprake moeten komen. GMR is stichtingbreed; MR is
aangaande de school.
8. Diverse punten vanuit CvB:
Gesprekkencyclus: Doel van het stuk Gesprekkencyclus is om Antebreed één stuk te hebben
waarin de (vroegere functionerings- en beoordelings) gesprekken vorm krijgen. Alle functies
worden er in benoemd. Het zou handig kunnen zijn ook de gesprekken die met het CvB
worden gevoerd er in te zetten. Het plan zou al voor de zomervakantie op tafel moeten
hebben gelegen. Dat is, op voorstel van Geurt, niet gebeurd. Daardoor lijkt het alsof de
gesprekkencyclus al in werking is terwijl de GMR er nog geen akkoord op gegeven heeft.
Afgesproken is dat de directeuren alvast gaan oefenen met de diverse gesprekken en
formats. Ruben geeft aan dat het verstandig is dit van tevoren te communiceren, dat
voorkomt verwarring. Janneke geeft aan de frequentie van één keer per drie jaar een
waarderingsgesprek (vroeger beoordelingsgesprek) te hebben erg weinig te vinden. Wilma
legt uit dat er elk jaar meerdere gesprekken met de personeelsleden zijn; in elk gesprek
worden waardering en werkpunten besproken. Eén keer per drie jaar is er dan een officieel
waarderingsgesprek. Je kunt deze gesprekken eigenlijk niet vergelijken met die buiten het
onderwijs. Janneke geeft tenslotte aan dat er bij haar verwarring is over de naamgeving van
de gesprekken. Er is een ontwikkelgesprek Loopbaan en een ontwikkelgesprek Voortgang.
Wilma geeft gaan dat het ontwikkelgesprek Voortgang inderdaad gaat over het bespreken
van de voortgang van de punten die in het ontwikkelgesprek Loopbaan aan bod zijn
gekomen.
Onderwijs op afstand.
Onze vragen worden beantwoord door Peter Hulstein; directeur van De Wetering. Hij geeft
aan dat in het voor ons liggende plan louter de basics worden genoemd. Het voert te ver
alles in detail te beschrijven. Elja vraagt wat er bedoeld wordt met controle/check één keer
per week bij de groepen 1 en 2. Bedoeld wordt: zijn ze in beeld? In de breedste zin. Ruben
vraagt naar de niet-methode gebonden toetsen. Dit is maatwerk. Elke school beslist daar zelf
over afhankelijk van het moment in het jaar en de situatie. Marjon vraagt hoe het zit als op
een school één klas langere tijd thuis zit. Is daar een scenario voor? Nee dat is er niet
Antebreed. De school lost dat zelf op. Waarschijnlijk zal het team zichzelf een dag de tijd
geven om alles voor elkaar te krijgen. Na die dag zullen de online lessen beginnen.
Punten jaarplan 2020-2021
Geurt vindt het een goed idee. “De vergaderingen zullen er een stuk leuker van worden want
meer over inhoud gaan.”
9. Rondvraag & Sluiting
Tima vraagt hoe Ante de €300.000.000,- gaat bestreden die de overheid vrijgemaakt heeft
voor betere ventilatie op de scholen (in heel Nederland). Ruben adviseert haar dit in de MR
van de school te bespreken. Tip voor alle scholen!
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Janneke vraagt of er al een kandidaat van de Duykeldam voor de GMR is. Ruben neemt
contact op met de directeur van deze school.
Ruben vraagt wie er met hem in de klankbordgroep plaats willen nemen. Karin KK en Lianne
melden zich aan. Daarna doet Ruben kort verslag van de sollicitatieprocedure voor een nieuw
lid van de RvT. Erg leuk om een keer te doen….als je de kans krijgt!
https://www.vergaderverkalking.nl/vergadering-voorzitten-schaf-de-rondvraag-af/ :-)
Actiepunten overzicht 2020-2021
Nr Beschrijving

Actiehouder

Datum gereed

GMR-vergaderingen 2020-2021

Woensdag 18 november
2020

17:00

Maandag 23 november
2020

20.30 (vanaf
19.45 uur
vooroverleg)

Maandag 14 december
2020

stafbureau

klankbordgroep Anteplan

De Wetering

vergadering

stafbureau

afvaardiging en ontmoeting
met RvT (tijdstip start
nader te bepalen)

Flevosprong

vergadering: begroting?

Maandag 25 januari 2021

20.30 (vanaf
19.45 uur
vooroverleg)

Maandag 29 maart 2021

20.30 (vanaf
19.45 uur
vooroverleg)

Kofschip

vergadering en afvaardiging
en ontmoeting RvT (tijdstip
start nader te bepalen)

20.30 (vanaf
19.45 uur
vooroverleg)

Brandaris

vergadering

Maandag 7 juni 2021
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