
Notulen GMR-intern 
 
Datum 22-02-2022 
Tijd 19:00 - 21:00 
Locatie SEB - vergaderzaal Heerlen 
Voorzitter Dagmar Schouteten 
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Opening 
Voorzitter heet welkom. 
 
Notulen: 
Afgemeld: Daan, Annemiek, Michelle 
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Mededelingen 
Agenda:  
- Vakantierooster; vragen/ goedkeuring/ tips volgend jaar 
Reacties leden tot nu toe: 
T.a.v. de vakantieregeling zie ik geen gekke zaken. Inzake meivakantie heb ik gekeken naar de start 
centraal examens en deze zaken kloppen. Daarnaast is het fijn dat weken na herfstvakantie meer zijn 
dan voor de herfstvakantie gezien het (v)so een kindvrije week heeft na de herfstvakantie. 
 
- Thema- bijeenkomst 10 mei; ideeën inhoud (zie actiepunt). 
- Verkiezingen GMR/ CvB/ RvT; stand van zaken. 
- Imago GMR (thema voorbereid veiligheid). Op 22 februari is er in een kleine groep vooroverleg 
geweest voor de vergadering 22 maart waarbij ook de MR`en zijn uitgenodigd. Er wordt kort een 
samenvatting van dit gesprek gegeven en de reacties vanuit de MR tot nu toe. 
 
Notulen: 
- Vakantierooster; 
Akkoord. Voorlegger is getekend en afgegeven bij secretariaat Innovo. 
 
- Thema bijeenkomst; 
Ideeën: 
Opening door Nicole (5 minuten, eventueel digitaal) en voorzitter GMR 
Stukje basis MR (welke stukken, bevoegdheden)/ sterk medezeggenschap 
Gewijzigde wetten? NPO gelden -> Vertaling op schoolniveau. 
Communicatie- delen van informatie onder elkaar (GMR) 
Vragen in kleinere groepjes laten beantwoorden door GMR- leden (alternatieve rondvraag). 
 
- Verkiezingen; 
Verkiezingen van de Gmr is lopende. Vacatures zijn gemaakt en wordt verder opgepakt door 
secretaris. 
Kandidaten RvT zijn nog niet officieel bekend gemaakt. Twee leden zijn benoemd. 
Verkiezingen CvB is lopende. Na de carnavalsvakantie vinden de gesprekken plaats. 
 
- Imago GMR en thema veiligheid 
We halen deze twee onderwerpen uit elkaar. 
Thema veiligheid is in een select gezelschap besproken en de bijeenkomst is gepland op 22 maart. 
GMR en MR gaan met elkaar tot gesprek en komen tot concrete aanbevelingen. Vanuit de GMR 
sluiten drie leden aan. Tot nu toe hebben 5 MR`en zich aangemeld. Het thema imago krijgt gestalte 
tijdens de coaching. De opzet van Martijn wordt doorgestuurd naar de coach. 
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Acties: 
Middelgrote zaal van der Valk en borrel regelen; door secretariaat GMR. 
Contact opnemen met CNV inhoud thema- avond; door secretariaat GMR 
Vervolg verkiezingen; door secretariaat GMR 
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Evalueren 
Agenda: 
Secretariaat: 
Inzicht geven in het secretariaat. Hoe zien de dinsdagen eruit. 
Hoe belangrijk is de communicatie intern? Hoe willen we de verdeling maken? Hoe gaan we verder? 
Hoe vinden jullie het nu gaan? 
Vraag vanuit het secretariaat: Is er iemand die tijdens de vergadering de actiepunten wilt bijhouden? 
Niet aanwezig op vergadering; graag van te voren de agendapunten doornemen en reacties naar mail 
secretariaat. 
CvB: 
Vergaderingen met CvB; hoe nu verder? Wat voor signaal willen we afgeven? 
GMR intern: 
Hoe willen we vergaderen? Hoe krijgen we de commissies meer aangezet?. Wat heb je nodig om te 
weten wat je moet doen? (Zeker met het oog op de vertrekkende leden) 
Actielijst (IBABS): 
Wat vinden jullie hiervan? Datumafstemming. 
 
Notulen: 
Secretariaat: 
Beknopte samenvatting van gesprek:  
Opnemen van inwerktijd nieuwe leden (komt in het werkplan 2022- 2023). Nieuwe leden geven aan 
zoekende te zijn. 
Veel mails vanuit secretariaat op dinsdag. De updates zijn helpend. Geen meerdere mails op 1 dag. 
Proberen om zoveel mogelijk mails te clusteren in een mail (update). 
Chromebooks maken het werken in Teams en in Ibabs lastig. 
Actiepunten worden per vergadering bijgehouden door wisselende leden. 
Duidelijke verdeling in thema`s maken. In team investeren. Daar kan de coaching ons bij helpen.  
HR de vraag stellen om extra uren secretariaat te kunnen leveren. 
Pas op de plaats maken. Formele stukken worden leidend. 
CvB: 
Tijdens de vergaderingen 1 onderwerp wat dieper uitdiepen en de rest zoveel mogelijk schriftelijk 
afhandelen.  
GMR intern: 
Pas op de plaats maken. Formele stukken worden leidend. Waar ruimte is verder doorpakken. 
Actielijst: 
Vraag bij actielijst iets typen; voor iedereen zichtbaar maken? Dit wordt verder onderzocht.  
 
Acties: 
Oppakken clusteren mails naar leden; door secretariaat GMR. 
Oppakken actielijst zichtbaar voor iedereen?; door secretariaat GMR. 
Agenda aanpassen naar meer leidend maken formele stukken; door secretariaat GMR. 
Oppakken Chromebooks icm Teams en Ibabs; door secretariaat GMR. 
Inwerktijd nieuwe leden opnemen in werkplan 2022- 2023; door secretariaat GMR. 
Thema`s duidelijker verdelen en in team inzetten; door coaching. 
Bespreken andere manier van vergaderen met CvB; door DB GMR. 
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Kadernota 
Agenda:  
We bespreken de vragen rondom de Kadernota. 
We stemmen wel/ niet in met de Kadernota of stellen vragen op die nodig zijn om tot een instemming/ 
afwijzing te komen. 
 
Notulen en acties: 
Beknoptere en overzichtelijkere voorlegger; mail naar controller door secretariaat GMR. 
Vragen op mail naar secretariaat voor 4 maart; door leden GMR 
Vragen doorzetten naar CvB; door secretariaat GMR. 
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Coaching 
Agenda: 
Bepaling van doelen voor de coaching (individueel, intern en extern): 
Voorbeeld van de doelen/ vragen: 
Individueel: hoe kan ik / jij als persoon zich effectief inzetten voor de GMR? Daarbij ook aandacht voor 
de nieuwe leden, zodat die snel zelfstandig hun taken oppakken en weten wat ze moeten doen. 
Intern: de GMR intern, hoe functioneren wij als team en wat kan beter? 
Extern: de samenwerking met CVB, RvT, MR’en. Hoe houd je goed contact met de achterban? Hoe 
ben je effectief in het bereiken van je doelen. Rol bewustheid (vertegenwoordiger personeel, maar ook 
kind, ouders). (Hier komt ook aspect veiligheid om de hoek kijken en serieus genomen worden door 
CvB). 
 
Notulen en acties: 
Secretariaat zet doelen uit en stuurt offerte op naar coach.  
Bij punt 3; imago GMR bij; aanpassen door secretariaat GMR. 
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Verzuimcijfers/ TPC 
Agenda:  
Toelichting door Annemiek over de ziekteverzuimcijfers vanuit haar deelname aan de TPC. Wat valt 
op? Wat voor stappen heeft de TPC gemaakt? 
 
Notulen: 
Door afwezigheid Annemieke volgende keer intern agenderen. 
 
Acties: 
Verzuimcijfers agenderen; door secretariaat GMR. 
 

7 
 

Agenderen voor de volgende vergadering 
15 maart vergadering met CvB: 
- evaluaties ERD, startklassen en kantelklassen. 
- jaarverslag Hcc (informerend) 
- Kadernota; bespreken van vragen 
 
Eind maart: 
- Aanleveren kort verslag clusterbezoek; op actielijst zetten. 
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Rondvraag 
Notulen: 
Voorstel tijdpad CPO: p- geleding gaat in petit comité verder (mandaat) en koppelt dit aan voltallig 
GMR. 20.00 uur 
 
10 april herdenkingsconcert voor Ton; Hans wordt gevraagd. 
Datum prikken borrel afscheid oude leden. 



 


