Notulen GMR-vergadering
Datum: dinsdag 9 juni 2020
Locatie: Bolwerk
Aanvang: 19:30 uur
Aanwezig: Pol van Lier (voorzitter),, Jan van der Wel, Martha Zandbergen, Jeroen van Dijk,
Peter Plooij, Petra Bleijinga en Marjet Pit (notulist)
Afwezig: Ada de Lange (secretaris), Arres van Dijk
Gast vanaf 20.00 uur: Peter Laman (bovenschoolse directie PCBO)
Opening: Pol opent de vergadering om 19.30 uur
Vaststellen notulist: Marjet Pit van de Willem notuleert vandaag.
Corona situatie: We zijn maandag 8 juni weer gestart met volledige groepen. Wij houden
ons aan de adviezen van het RIVM.
De musical van groep 8 kan dus ook niet de gewone manier doorgaan ( dus opvoering met
ouders etc) Elke school zal dit op een andere manier vorm geven. Mochten ouders per se
iets willen wat eigenlijk niet kan volgens de richtlijnen dan zullen de ouders de
eindverantwoording moeten dragen.
Nu werken naar volgend schooljaar. Het is fijn weer bij elkaar te zijn.
Zijn er grote achterstanden? Niet heel opvallend. Natuurlijk zijn er bij sommige kinderen wat
achterstanden, maar bij andere kinderen is er juist vanwege de Corona een voorsprong
ontstaan. Cito eind zal toch afgenomen worden. Dit is puur om te signaleren. Groep 8 krijgt
geen Cito meer.
Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.
Jaarverslag: Er zijn vanuit 2 scholen wat vragen over o.a punt 6.3 en over de reserve. Peter
Laman licht het toe.
Uiteindelijk wordt het jaarverslag goedgekeurd.
De RvT komt snel weer een vergadering bijwonen. Pol zal de RvT uitnodigen.
vraag: Is het een idee om in het jaarverslag op te nemen hoeveel procent daadwerkelijk een
diploma op de Middelbare school behaald? Dit idee wordt meegenomen.

Plan sociale veiligheid & privacyverklaring:
Regenboog: akkoord
Willem: akkoord
Bolwerk: akkoord ( kanttekeningen via de mail worden opgenomen in het plan)
Kastanjelaan: niet akkoord
Waarom niet een bewezen effectief programma? Hoe ga je dit toetsen/ signaleren?
Er volgt een pittige discussie. De aanwezige leerkrachten uit de GMR geven alledrie aan dat
het goed werkt wat we nu doen. De sfeer in de scholen is goed en trefwoord biedt veel
mogelijkheden om in te spelen op normen / waarden. Het is wel noodzakelijk dat
leerkrachten dit ook doen maar dat geldt voor alles. Dat vertrouwen moet er ook zijn.
Verder gaan we 2 x per jaar ZIEN invullen.
HET IS EEN LEVEND DOCUMENT dus kan altijd veranderd worden en moet in ieder geval
elk jaar bekeken worden en indien nodig aangepast.
opmerking: Volgend jaar komt dit punt wederom ter discussie.
Met de privacyverklaring gaat de MR Kastanjelaan NIET akkoord. De MR van de andere
scholen geven wel akkoord.
Welke gegevens geef je op welke manier aan welke instantie?
Peter Laman zegt dat we aan alle voorschriften voldoen. Iedereen mag alles inzien en kan
ook Anne-Marie vragen om stukken. Het heeft te maken met vertrouwen.
Idee is om de MR van de Kastanjelaan dit schooljaar nog een keer samen te brengen (
eventueel samen met Peter Laman)
Pol koppelt dit terug aan de MR van de Kastanjelaan.
Aanpassing GMR ( en MR ) reglement en medezeggenschapsstatuut:
Het is het mooist als alle MR reglementen gelijk zijn. Alles moet eerst naar de MR. Wat is
dan de functie van de GMR?
Het reglement van het Bolwerk is aangepast. Dit heeft wel gevolgen. Waarom zijn de keuzes
destijds gemaakt?
voorstel: 4 ouders van iedere school gaan kijken welke artikelen zij bij de MR willen
zien en welke bij de GMR. Vervolgens wordt een voorstel gemaakt voor een
MR-reglement ( GMR reglement ) voor alle scholen.
Er wordt duidelijk aangegeven dat de meeste leden het allemaal transparant vinden en er
genoeg kans is om je mening te geven. Daarbij is het vertrouwen groot omdat het allemaal
zo goed gaat.
Het is wel goed om in bepaalde processen ouders mee te nemen. Ook moet het helder zijn
voor nieuwe leden wat ze moeten / kunnen / mogen.
Wel moeten we uitkijken dat we niet teveel in herhalingen vallen en nogmaals is
VERTROUWEN en EERLIJKHEID erg belangrijk. Het is fijn om samen op goede voet te
staan!!
We gaan hier het volgende schooljaar mee aan de slag.

Notulen van 22 april zijn goedgekeurd voor publicatie op de website:

De notulen zijn goedgekeurd en kan op de site gezet worden. Dank je wel Petra.
W.v.t.t.k:

dinsdag 29 september eerste GMR schooljaar 2020/2021.
locatie Willem de Zwijgerschool
aanvang: 19.30 uur
We nemen afscheid van Peter Plooij van de Willem. Peter zal vervangen worden door
Jeroen van Dijk. HIj heeft de afgelopen 2 keren al meegedraaid in de GMR
Ook nemen we afscheid van Martha Zandbergen van het Bolwerk. Zij zal vervangen worden
door ….?
Beiden enorm bedankt voor jullie tijd en inzet.
Rondvraag: Er zijn geen vragen
Sluiting: 22.15 uur

