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Verslag GMR vergadering van 
8 oktober 2019 
Locatie: Hart van Heuze te Asten-Heusden 
 
Oudergeleding      Personeelsgeleding 

Aanwezig: 
Dhr. Stephan Matthee (voorzitter) 
Mw. Jennifer Berkhout 
Dhr. Twan Klein Zieverink 

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

 
Afwezig met kennisgeving:   Mw. Mandy Donkers, Dhr. Ad Crommentuijn, Mw. Ellis Pranger  
 
          
Raad van Bestuur:   Mevr. Jacqueline Ketelaar 
     Mevr. Bonna Roos 
      
Secretaris GMR:    Mevr. Joanita Verkuyl 
 
Notulist:     Mevr. Mirjam van Asten 
 
Verslag GMR vergadering 8 oktober 2019 
 
1. Opening en binnengekomen stukken 

Stephan opent vergadering. Eerste deel zonder bestuur. Vanaf 19 uur sluiten Bonna en Jacqueline aan tot 
punt 5. 
 
In het eerste deel zonder bestuur wordt de agenda voor besproken.  
 

2. Inventarisatie rondvraag en vaststellen van de agenda  
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Verslag van de vorige vergadering (is al vastgesteld) 
 
Actiepuntenlijst  
Datum afstemmen Chantal: indien nodig nog doen. 
Extra onderwerpen thema avond mailen: komt nog terug bij punt 5  
 

4. Thema’s vanuit bestuur 
Overzicht functiehuis bestuurskantoor 
Actuele functiehuis van bestuurskantoor is doorgestuurd ter info.  
 
Visuele weergave jaarverslag 
Wordt rondgedeeld.  

 
Bestuursrapportage 
De bestuursrapportage staat ter info op de agenda.  
Groot onderhoud kan gevolg hebben voor begroting.  Eind oktober is het nieuwe meerjaren onderhoudsplan 
gereed. Dan wordt inzichtelijk wat de gevolgen hiervan zijn op de begroting. Volgende keer overzicht van 
planning nieuw te bouwen scholen.  
Niet alle MR-en hebben de begroting getekend teruggestuurd. Dit gaat alsnog gebeuren. 
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Gezamenlijke onderzoeksvraag voor inspectie. Jacqueline gaat met 
kwaliteitscommissie hierover in overleg. Zodra bekend is waar inspectie op in wil zetten, kan een 
gezamenlijke onderzoeksvraag worden geformuleerd. Aantal GMR leden wordt gevraagd om met inspectie 
in gesprek te gaan. Bestuur bespreekt dit voor. Onderzoeksdag van inspectie is op 16 januari. Onderling 
bepalen wie hierbij aanwezig kan zijn.  
 
Stefanie: Leerlingen SBO maken vaak 1 jaar langer gebruik van basisonderwijs. Vraag wat dit oplevert en wat 
de kosten hiervan zijn. Meenemen in onderzoek passend onderwijs. Binnenkort wordt met directeuren een 
dag belegd om visie op passend onderwijs te vormen. Werkgroep voert deze opdracht op dit moment uit. 
Meegeven dat ze ook informatie ophalen bij leerkrachten en ouders SBO. 
 
 
Kaderbrief 
Op verzoek van RvT is een kaderbrief opgesteld. Geeft kaders aan voor de hoofdbegroting. In december 
wordt dit door RvT naast de begroting gelegd.  
GMR heeft hierin adviserende rol.  
Interne en externe factoren fluctueren. De GMR vraagt zich af of dit kan worden voorkomen. Jacqueline 
geeft aan dat in de loop van het jaar de financiën beter inzichtelijk worden. In november krijgt het onderwijs 
(en dus ook Prodas) vaak een bedrag vanuit het Rijk, dat in hetzelfde jaar opgemaakt moet worden. Voor dit 
jaar is met dit bedrag al rekening gehouden. 
 
Herinvoering leerling administratiesysteem: werkgroep is bezig met een nieuw plan voor Esis, waarin 
bepaald wordt hoe Esis wordt gebruikt.  
Stephan heeft tekstuele wijzigingen aangebracht. Stuurt deze door aan Bonna.  
 
Beleidsplan bedrijfshulpverlening 
Voor volgende vergadering wordt Frans gevraagd om toelichting te geven op het beleidsplan 
bedrijfshulpverlening. Het is nu niet duidelijk of alles wat in het plan staat wettelijk verplicht is. Tevens kan 
Frans toelichting geven over AVG.  
 
Functie managementassistent 
Voorheen was dit de functie van directie assistent. Het betreft dezelfde functie. Een van de clusters heeft  
aangegeven gebruik te willen maken van een managementassistent. De vraag is of GMR in kan stemmen 
met deze nieuwe functie. Daarna moeten de MR-en van betreffende clusters goedkeuring geven over de 
inzet van een managementassistent. In het stuk staan nog verkeerde scholen genoemd. Dit moet worden 
aangepast. 
Stephan koppelt besluit terug aan Jacqueline. 
 
Gedragscode 
Oude gedragscode is vernieuwd en gemoderniseerd. De gedragscode is geschreven voor nieuwe 
medewerkers. Omdat het zo vernieuwd is, krijgen alle medewerkers een exemplaar. 
GMR is om instemming gevraagd. Stephan koppelt besluit terug aan Jacqueline. 
 
Bezoek inspectie 
Wordt nog verder voorbereid. 
 
Vraag vanuit de GMR: Hoe omgegaan wordt met fulltime vervangers waar op enig moment geen werk voor 
is. Afspraak is dat deze vervangers dan ingezet worden op een school die daar behoefte aan heeft. Jacqueline 
vraagt na of het voorkomt dat vervangers met contract thuis zitten.  
 
Er is weer een staking aangekondigd. Bestuur heeft nog hetzelfde standpunt hierin. Geld dat niet wordt 
uitbetaald, wordt ingezet voor verlaging werkdruk. Directeuren kijken zelf of school wel of niet openblijft.  
 
Thema avond: Voor het onderwerp Kinderbrein heeft Prodas geen expert. Tessa vragen of zij iemand in haar 
netwerk heeft.  
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5. Thema’s vanuit de GMR 
 
Zonder bestuur 
GMR brengt positief advies uit op kaderbrief. 
Beleidsplan BHV: volgende vergadering terug laten komen. Ook duidelijkheid verkrijgen over bescherming 
van preventiemedewerker. 
Functie managementassistent: Er wordt ingestemd dat functie wordt opgenomen in functiehuis. Wel 
document aan laten passen. 
Gedragscode: mee instemmen. Advies om digitaal te verstrekken.  
 
Bezoek inspectie op 16 januari. Annemarie, Stefanie en Laura willen hierbij aanwezig zijn. Vragen wat het 
tijdstip van het bezoek is. Bij voorkeur een afvaardiging van zowel leerkrachten als ouders.  

 
Scholing GMR 
Basiscursus voor MR-en op 22 oktober.  
Goed om dit jaarlijks aan het begin van een schooljaar een sessie met Arnold te houden.  
 
Begroting GMR 
Bonna heeft begroting gestuurd. Deze is in lijn met voorgaande jaren. Begroting is akkoord. 
Stephan stelt vraag waar overgebleven gelden heen gaan. 
 
AVG  
Brief van ouder is voorgelegd aan Arnold. Ook hij is van mening dat dit geen zaak is voor GMR maar voor de 
schooldirecteur.  
Schrijver van de brief wil wel een keer in vergadering aanwezig zijn. GMR wil deze ruimte wel bieden en 
spreektijd geven in volgende vergadering aan het eind.  
 
Thema-avond 
Vanavond wordt onderwerp vastgelegd. Wordt vervolgens doorgegeven aan MR-en.  
 
 
 
 
 
 
 
 


