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Verslag GMR-vergadering van 17 december 2019 

Locatie: Hart van Heuze te Asten-Heusden 

 
Oudergeleding      Personeelsgeleding 

Aanwezig: 
Mw,. Mandy Donkers (vicevoorzitter) 
Dhr. Twan Klein Zieverink 
Dhr. Ad Crommentuijn 

Aanwezig: 
Mw. Anne-Marie de la Cousine  
Mw. Willemien Geers 
Dhr. Roel Henderikx  
Mw. Stefanie van Dijk 
Mw. Laura van den Broek 
Mw. Monique Luijben 

 
Afwezig met kennisgeving:   Mw. Jennifer Berkhout, Dhr. Stephan Matthee (voorzitter),  

Mw. Ellis Pranger, Mw. Mirjam van Asten (notulist). 
          
Raad van Bestuur:   Mw. Jacqueline Ketelaar 
     Mw. Bonna Roos 
      
Secretaris GMR en notulist:  Mw. Joanita Verkuyl  
 
 

Verslag GMR-vergadering 17 december 2019 

 
1. Opening en binnengekomen stukken 

Mandy opent de vergadering om 18.35 uur. Eerste deel is zonder bestuur. Vanaf 19.00 uur sluiten 
Bonna en Jacqueline aan tot en met punt 5. 
 
In het eerste deel zonder bestuur wordt de agenda voor besproken.  
 

2. Inventarisatie rondvraag en vaststellen van de agenda  
Voor de agenda worden vanuit de GMR nog twee vragen toegevoegd. 
a. Wat is de status van Brainportscholen? 
b. Is er een overzicht van de nieuw te bouwen scholen de komende jaren? 
Deze vragen worden besproken bij punt 4f. 
Vanuit de RvB worden nog drie agendapunten toegevoegd, namelijk staking (punt 4d), de 
vakantieplanning 2020-2021 (punt 4e) en een extra punt m.b.t. de nieuwe CAO (punt 4g). 
 

3. Verslag van de vorige vergadering (is al vastgesteld) 
Verslag 
Naar aanleiding van het verslag van 8 oktober jongstleden komen nog enkele vragen naar voren 
waarop de GMR graag een antwoord krijgt vanuit de RvB. 
a. Hoe is de stand van zaken omtrent leerlingen die vaak één jaar langer gebruik maken van het 

SBO?  
De werkgroep Passend onderwijs is bezig met een het ontwikkelen van een nieuwe visie op 
passend onderwijs binnen de stichting. Het SBO en de afspraken daaromtrent zijn onderdeel 
van die nieuwe visie. In januari wordt een eerste concept besproken op het Prodas-overleg. Als 
de concept versie zover is, komt de RvB hier op terug in de GMR en dan kan er ook concreter 
antwoord gegeven worden op de vraag. De GMR adviseert om ook bij leerkrachten en ouders 
input op te halen inzake de visie op passend onderwijs.  

b. Waarom is Frans van Geesink deze vergadering niet aanwezig? 
De tijd van deze vergadering komt anders in het gedrang. Ten eerste komt de Willibrordusschool 
uit Deurne om het een en ander toe te lichten en ten tweede wil Jacqueline via een presentatie 
uiteenzetten wat het inspectiebezoek aan stichting Prodas inhoudt. 
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Actiepuntenlijst  
Het antwoord, na navraag van Jacqueline bij PZ, op de vraag over de inzet van fulltime vervangers 
(‘Hoe wordt omgegaan met fulltime vervangers waar op enig moment geen werk voor is? Worden 
deze vervangers dan ingezet op een school die daar behoefte aan heeft of gebeurt dat niet?’) is als 
volgt: ‘er wordt op toegezien dat zij wel worden ingezet, er wordt niet herkend door PZ dat 
vervangers niet worden ingezet’. Daarop volgt vanuit de GMR nog de vraag of het een idee is om 
een fulltime vervanger een stam-school te geven?  Dit zal worden meegenomen door de RvB.  
Frans van Geesink uitnodigen voor de volgende vergadering blijft staan als actiepunt. 
  
 

4. Thema’s vanuit bestuur 

a. Beleid plaatsing personeel in geval van fusie 
Er zijn drie vragen over dit beleid. Het stuk wordt hierna vastgesteld waarin de vragen worden 
meegenomen door de RvB. 
*Hoe is het stuk opgebouwd? 
Het stuk is geschreven vanuit bestaande procedures over plaatsing van personeel die er al waren 
met betrekking tot directeuren en mobiliteit (de losse procedures zijn indertijd al vastgesteld), 
met een inleidend stuk zodat het te hanteren is bij een fusie. 
*Tekstueel nog de vraag of de vernoeming gehele of voltallige MR moet worden vermeld (zie 
punt 2b in dit beleidsstuk)? Dit wordt meegenomen. 
*Als een ouderlid wordt gekozen in de BAC, gebeurt dit dan door de hele MR of de OMR (zie 
punt 3 in dit beleidsstuk)? Het voorstel zou zijn om de ouders een ouderlid te laten voordragen. 
Ook dit wordt meegenomen. 

b. Bezoek inspectie (presentatie) 
25 november jongstleden heeft de RvB een startgesprek gevoerd met de inspectie. De inspectie 
zal in totaal 9 scholen bezoeken, waarbij op 2 scholen een kwaliteitsonderzoek en op 7 scholen 
een verificatieonderzoek wordt gedaan. Jacqueline heeft de GMR in een korte presentatie laten 
zien van wat zij naar de inspectie toe heeft verteld/ heeft laten zien.  
16 januari 2020 vinden er gesprekken plaats van de inspectie met de RvT, de directeuren en de 
GMR. Het gaat om het toetsen van kwaliteitsonderdelen. Vanuit de GMR zullen op deze dag 
(van 15.00 uur tot 16.00 uur) aanwezig zijn: Anne-Marie, Stefanie, Laura, Stephan en Twan.    

c. Begroting 
De financiële commissie vanuit de GMR (Stefanie en Ad) hebben vóór de vergadering een 
gesprek gehad over de begroting 2020. De vragen die zij hadden zijn naar tevredenheid 
beantwoord. Zij zijn dan ook positief over de begroting. Hieruit volgt dat de GMR positief 
adviseert m.b.t. de begroting.  

d. Staking 
De AOB heeft weer opgeroepen tot staking op 30/31 januari. Er is een voorstel vanuit Prodas 
(let wel: men is nog bezig met de uitwerking!) om scholen die willen staken met elkaar binnen 
de clusters in gesprek te laten gaan, ideeën op te halen over ‘hoe de werkdruk bij leraren te 
verlagen’. Daarbij worden twee perspectieven belicht: wat kun je zelf doen om minder last te 
hebben van werkdruk (balans werk-prive) en wat moet er aan het onderwijs veranderen om 
minder last te hebben van werkdruk. Leerkrachten die op deze manier actievoeren, werken die 
dagen en krijgen dan ook door betaald.  
Mocht een leerkracht besluiten te gaan staken en dus niet op school te komen, dan geldt hiervoor 
de eerder gemaakte afspraak dat er niet wordt uitbetaald. 
De volgende vraag komt naar voren: “Als leerkrachten les zouden willen geven, wat dan?. 
Scholen waarop voldoende personeel les wil geven om de school open te houden, blijven 
gewoon open.  

e. Vakantieplanning 
De vakantieplanning 2020-2021wordt akkoord bevonden. 
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f.  Antwoord op de extra ingekomen vragen 
a. Wat is de status van Brainportscholen? 

Als de school er klaar voor denkt te zijn, dan kan het worden aangevraagd. Er zijn 5 scholen 
in de procedure waarvan 1 school al goedgekeurd is.  

b. Is er een overzicht van de nieuw te bouwen scholen de komende jaren? 
Jacqueline stuurt een overzicht naar Joanita en zij zal dit doorsturen/op het platform GMR 
plaatsen. 
 

g. Extra punt m.b.t. de nieuwe CAO 
In de nieuwe CAO zijn nieuwe loonschalen geïntroduceerd: L10 en L11. Deze loonschalen 
vervangen de oude LA en LB. Met de invoering hiervan is niet alleen de inschaling veranderd, 
ook de functiebeschrijvingen zijn aangepast. De functie L10 omvat meer dan LA deed en L11 
gaat verder dan LB. Met de overgang in de salarisadministratie zijn wel automatisch alle LA 
overgezet naar L10 en alle LB naar L11. De komende periode worden met alle L11 leerkrachten 
gesprekken gevoerd door de eigen directeur over de inhoud van de L11 functie en het 
takenpakket van de betreffende leerkracht. Indien er verschil is tussen de functiebeschrijving en 
het takenpakket wordt bekeken op welke wijze mensen daar naar toe kunnen groeien als zij dat 
willen.  
Verzoek vanuit de personeelsgeleding: kan het takenpakket voor leerkrachten met de diverse 
schalen op intranet worden geplaatst? Dat schept duidelijkheid. 
 

5. Thema’s vanuit de GMR 
- 

_______________________________________________________________________________ 

 

Zonder bestuur 
  

Communicatie over GMR 
Moet de GMR nog een keer uiteenzetten naar de MR-en toe wie ze zijn, wat de rol van de GMR is 
en hierin grenzen aangeven? Misschien schept de GMR dan wel verwachtingen, wellicht kan tijdens 
de thema-avond nog even de rol van de GMR aangegeven worden. De GMR wil de verbinding wél 
houden en het niet de kop indrukken, ze wil de lijnen openhouden en indien nodig de weg aangeven 
die de MR moet bewandelen. Conclusie: hulpvragen blijven open, gericht adviseren!    
 

AVG   
Er zijn vandaag nog bijlagen gestuurd van diverse nieuwsbulletins. Wellicht interessant om door te 
lezen. 
 

Ledenlijst, rooster van aftreden en contactfunctionarissen GMR 
De ledenlijst wordt akkoord bevonden. Eventuele mutaties naar Joanita sturen. 
Bij het rooster van aftreden zijn vier kandidaten herkiesbaar. Roel, Willemien en Mandy geven aan 
door te willen gaan. Twan denkt hier nog even over na en laat dit binnenkort weten. Wel moet de 
procedure worden nagekeken die nodig is om uit te voeren omtrent de herkiesbaarheid. Verder valt 
op dat in augustus 2022 er 5 aftredende leden zijn en 1 herkiesbaar. Afgesproken wordt om rond de 
zomer van 2021 nieuwe aspirant-leden te gaan werven zodat deze kunnen meelopen en instromen.   
De lijst van contactfunctionarissen is weer compleet aangevuld met de GMR-leden en 
contactpersonen vanuit de MR-en. Joanita zal deze lijst plaatsen op het platform GMR-MR.  
 

Thema-avond 
17 maart 2020 is de thema-avond. De datum is al gecommuniceerd naar de MR-en, directeuren, 
RvT en RvB.  
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Ouders Willibrordusschool Deurne 
Rond de klok van 20.20 uur zijn twee ouders (Chantal Kwarten en Francie 
Hoogers) aangesloten bij de GMR vergadering. Zij hebben in 15 minuten uitgelegd met welk 
probleem zij rondlopen omtrent de AVG. De vraag vanuit deze ouders aan de GMR is: ‘Kan de 
GMR het AVG-beleid van Prodas toetsen?’. De GMR zal zich op deze vraag gaan beraden en 
bekijken of dit past binnen de werkzaamheden die de GMR heeft/welke rol de GMR hierin heeft.   
 
De vergadering wordt, met dank aan allen, gesloten om 20.45 uur. 


