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Verslag GMR VERGADERING 14-12-2021 

School:                    De Duykeldam (online) 
Aanvang GMR leden:            19.30uur (45 minuten vooroverleg) 
Aanvang CvB; Peter:    20.15 uur 
Aanwezig:   Ruben (voorzitter), Bart, Elja, Tima, Karin W, Karin K, Aag,  

 Lianne, Erwin en Janneke 

Afwezig:  
__________________________________________________________________________________ 

 
1. Opening GMR-vergadering 

 
 

2. Vaststellen agenda, notulist, notulen voorgaande vergadering en de actiepuntenlijst 
Notulist: Erwin 
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en kunnen op de site. 
 

3. Stand van zaken vacatures RvT en interim CvB 
Voor de vacature Lid RvT inzake bestuur en toezicht: met een meerderheid is ingestemd om 
M. Goldschmidt plaats te laten nemen in de RvT.  
 
Voor de vacature Lid RvT vanuit de GMR inzake vastgoed en bedrijfsvoering: de kandidaat 
heeft zich teruggetrokken. Vacature zal dus via stafbureau wederom uitgezet moeten worden. 
Als mensen binnen hun netwerk een goede kandidaat hebben, wordt verzocht dit kenbaar te 
maken. 
 
Voor de vacature interim CvB: zijn de aanpassingen zoals in de mail van Ruben overgenomen 
in de nieuwe vacaturetekst. Vacature zal op korte termijn via werving en selectie worden 
uitgezet. 

 
4. Mededelingen vanuit de scholen 

Karin K: Operatie van Bianca is gelukt. Fokke stopt na de Kerst als interim en zal na de 
voorjaarsvakantie worden opgevolgd door Heleen. 
Elja: Op dit moment zit de directeur voor de tweede keer in quarantaine. 
Janneke: Het is pittig voor Peter dat hij twee petten op heeft.  
Bart: het gaat beter met Marloes 
Erwin: Er is een MR lid (ouder) gestopt 
Tima: Er is een enquête gehouden m.b.t. veiligheid om de school. Uitslagen nog niet bekend. 
 

 
5. Besproken punten CvB 

 
5.1 Anteplan 
Besloten is om hoofdstuk 5 formatieplan samen met Peter te behandelen.  
Volgens ons moet er nog gekeken worden naar onderstaande punten.  

● Functiebouwwerk komt niet overeen met functieboek (blz. 14) 
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● Wat betekent de afkorting BOA. (blz. 15) 
● Er moet een aanpassing komen in het niet opnieuw benoemen van AOW 

gerechtigde leerkrachten. (blz. 18) 
● In de conclusie wordt de Aquamarijn genoemd als school met lage leerlingaantal. Dit 

hoort niet in de conclusie te staan. (blz. 19) 
 
Afgesproken is dat Elja en Aag samen met Peter het hele document doornemen. Ook is 
afgesproken dat we in een later stadium samen met het CvB het allocatiemodel willen 
bespreken. 
Aag en Erwin hebben een korte toelichting gegeven over de verdere financiële onderbouwing 
in het Anteplan en dat we hiermee akkoord kunnen gaan.  
 
5.2 Functieprofiel HRM medewerker 
Elja merkt op dat in het functieprofiel gebruik wordt gemaakt van verschillende 
functienamen voor zowel de functie zelf als de leidinggevende. Dit dient eerst aangepast te 
worden voordat we akkoord kunnen geven. Peter zegt dit aan te gaan passen.  
 
5.3 Overige mededelingen CvB 

● Peter meldt ons dat er iemand is gevonden om plaats te nemen in de OPR 
● Peter deelt ons ook mede dat er nog een reactie komt op onze vragen m.b.t. het 

beloningsbeleid.  
 

6. Rondvraag & Sluiting 
Karin K: brengt een fles wijn bij Geurt namens de GMR 
Bart: Maakt een compliment naar Ruben dat hij het knap vindt hoe Ruben met de huidige 
situatie omgaat. Vergaderingen worden goed geleid en de tijd en kennis die Ruben er in 
steekt worden zeer gewaardeerd. Dit punt werd door iedereen beaamd. 
  
 

Actiepunten overzicht 2021-2022 

 Nr Beschrijving Actiehouder Datum gereed 

    

 

 


