
  
Betreft:	conceptnotulen	GMR-vergadering	
	
Datum:			 18	september	2019	
Aanvang:	 20:40	uur	
Locatie:		 Kennis	&	Innovatiehuis,	Buitenpost	 	
	

1. Opening	en	aanvullen	agenda	
De	voorzitter	opent	de	vergadering	om	20:40	uur.	Op	de	agenda	 stond	een	voorstelronde,	
tijdens	de	gezamenlijke	vergadering	met	de	Raad	van	Toezicht	is	al	een	voorstelronde	gedaan.	
Nieuwe	binnen	de	GMR	zijn	Nanja	Meinsma	en	Monique	Zuidema.	Nanja	heeft	zich	al	kort	
voorgesteld.	Monique	is	door	persoonlijke	omstandigheden	afwezig.		

	
2. Vragen	en	mededelingen	bestuur	

Er	zijn	geen	mededelingen	vanuit	het	bestuur	en	geen	vragen	voor	het	bestuur.		
	

3. Ter	instemming	
Er	zijn	geen	stukken	ter	instemming	deze	vergadering.		

	
4. Ter	advies	
4.1 Adviesnota	gebruik	Ipad	en	aandacht	voor	gehoorschade	

Tijdens	 de	 vorige	 vergadering	 voor	 de	 zomervakantie	 is	 besloten	dat	 er	 nog	 een	 stuk	 over	
mediawijsheid	aan	de	adviesnota	wordt	toegevoegd.	José	Westerhof-Laagland	heeft	het	stuk	
aangevuld	 en	 er	 zijn	 verder	 geen	 opmerkingen.	 De	 GMR	 gaat	 de	 adviesnota	 ter	 advies	
aanbieden	aan	het	bestuur	van	ROOBOL.	Het	bestuur	moet	hier	reactie	op	geven	en	dan	wordt	
het	 tijdens	 de	 volgende	 vergadering	 op	 28	 oktober	 besproken.	 De	 bestuurder	 wordt	 dan	
uitgenodigd	om	over	dit	stuk	te	spreken.	De	secretaris	van	de	GMR	zorgt	dat	het	stuk	ter	advies	
aangeboden	wordt.	

	
5. Ter	informatie	
5.1 Evaluatie	jaarplan	2018-2019	

Er	zijn	geen	opmerkingen	over	de	inhoud	van	de	evaluatie.	De	GMR	merkt	op	dat	het	stuk	wat	
duidelijker	leesbaar	is	dan	de	voorgaande	jaren.	De	opzet	van	het	stuk	blijkt	elk	jaar	gelijk.	Het	
stuk	gaat	eerst	langs	het	Directeurenoverleg	en	komt	daarna	in	de	GMR	ter	informatie.		
	

5.2 Jaarplan	2019-2020	
Het	jaarplan	voor	2019-2020	ziet	er	goed	zijn.	De	doelen	die	in	het	vorige	jaarplan	niet	gehaald	
zijn,	zijn	overgezet	naar	het	nieuwe	jaarplan.	Er	zijn	veel	werkgroepen	binnen	ROOBOL.	Een	
aantal	collega’s	zijn	dit	schooljaar	gewisseld	van	werkgroep.	De	werkgroepen	van	de	reken-en	
taalcoördinatoren	 blijven	 in	 principe	 gelijk,	 medewerkers	 hebben	 hiervoor	 een	 opleiding	
gedaan.		
	

5.3 Managementstatuur	herziende	versie	
Door	het	bestuur	 zijn	een	aantal	aanpassingen	gedaan	 in	het	managementstaat,	de	 laatste	
versie	was	van	2014	en	verouderd.	Wat	geel	gearceerd	is,	is	gewijzigd.	Het	stuk	komt	eerst	ter	
informatie	in	de	GMR	en	volgende	keer	ter	advies.	De	GMR	wil	als	opmerkingen	meegeven	dat	
goed	 gekeken	moet	worden	 naar	 de	 data,	 op	 de	 eerste	 pagina	 staat	 2014	 en	 2016.	 Dit	 is	
verwarrend	voor	de	lezer.		

	
	
	
	



5.4 Eigenrisicodrager	Vervangingsfonds	
Er	was	wat	verwarring	over	dit	stuk.	P&O	van	ROOBOL	dacht	dat	het	stuk	weer	ter	instemming	
op	 de	 agenda	 van	 de	GMR	moest,	maar	 dit	 bleek	 niet	 zo	 te	 zijn.	De	 reden	hiervoor	 is	 dat	
ROOBOL	 al	 eigenrisicodrager	 was,	 wel	 op	 basis	 van	 een	 financiële	 variant.	 Het	 enige	 wat	
ROOBOL	nu	hoeft	 te	doen	 is	door	 te	geven	aan	het	Vervangingsfonds	dat	ze	volledig	eigen	
risicodrager	willen	worden.	Dit	is	nu	mogelijk,	omdat	het	aantal	langdurig	zieken	laag	is.	Het	
blijft	altijd	een	risico,	medische	problemen	kunnen	niet	voorkomen	worden.	Wel	is	het	beleid	
van	ROOBOL	erop	gericht	om	te	voorkomen	dat	medewerkers	ziek	worden.		

	
6. Algemeen 
6.1 Vaststellen	concept	notulen	24-06-2019		

Er	 zijn	 geen	 opmerkingen	 over	 de	 notulen,	 bij	 deze	 worden	 de	 notulen	 van	 de	 GMR-
vergadering	van	24-06-2019	vastgesteld.	De	voorzitter	is	benieuwd	naar	de	stand	van	zaken	
met	betrekking	tot	het	Academisch	Kindcentrum	ROOBOL.	Hester	Berès-Boorsma	geeft	een	
korte	uitleg	hierover.	De	zaken	lopen	in	eerste	instantie	iets	anders	dan	gedacht	vanwege	de	
ziekte	van	een	van	de	twee	medewerkers	die	hiermee	aan	de	slag	zouden	gaan.	De	andere	
medewerker	is	bezig	met	een	ronde	langs	de	scholen,	maar	dit	gaat	minder	snel	dan	in	eerste	
instantie	het	plan	was.	De	plusklas	zoals	hij	bestond	komt	niet	meer	terug.	De	insteek	is	dat	
ROOBOL	sterk	wordt	in	het	alle	kinderen	bieden	wat	ze	nodig	hebben.	De	scholen	zijn	hier	vrij	
in.	Twee	collega’s	gaan	langs	de	scholen	om	hulp	en	begeleiding	te	bieden.	Daarnaast	wordt	
een	uitje	voor	alle	leerlingen	uit	de	plusklas	georganiseerd	zodat	de	leerlingen	ook	weer	even	
contact	met	elkaar	hebben.	Het	portfolio	wat	door	de	plusklas	 leerlingen	gebruikt	werd	 in	
social	schools	bestaat	niet	meer	door	de	vernieuwde	3.0	versie	van	social	schools.	Hier	wordt	
een	nieuwe	oplossing	voor	gezocht.	De	portfolio’s	zijn	nog	wel	terug	te	vinden	in	de	2.0	versie.	

	
6.2 Statuten	onderzoek	Maaike	&	Wietske		

De	voorzitter	ligt	het	een	en	ander	toe	over	het	proces	van	het	onderzoek.	Tijdens	de	vorige	
vergadering	voor	de	zomervakantie	is	besproken	dat	Maaike	Bartelds	en	Wietske	Bakker	een	
onderzoek	zouden	doen	naar	de	statuten.	Dit	onderzoek	is	uitgevoerd.	Over	het	onderzoek	is	
heel	 veel	 contact	 geweest	over	en	weer.	Onder	andere	met	de	 voorzitter	 van	de	GMR,	de	
voorzitter	 van	 de	 Raad	 van	 Toezicht	 en	 onderling	 in	 de	GMR.	 De	 relatie	met	 de	 Raad	 van	
Toezicht	 is	op	dit	moment	goed	en	de	GMR	vindt	dat	dit	ook	zo	moet	blijven.	Er	 is	vroeger	
tijdens	de	crisis	veel	gebeurt	maar	dit	ligt	in	het	verleden.	De	GMR	wil	graag	vooruitkijken	naar	
de	 toekomst.	 Het	 hebben	 van	 een	 BAC	 werkt	 goed,	 hierin	 zijn	 alle	 disciplines	
vertegenwoordigd.	Alle	leden	die	nu	in	de	Raad	van	Toezicht	zitten	zijn	samen	in	goed	overleg	
gekozen.	 De	 GMR	 heeft	 hierin	 ook	 altijd	 zeggenschap	 gehad.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	 de	
verhouding	tussen	de	GMR	en	Raad	van	Toezicht	goed	blijft.	Daarnaast	 is	het	ook	goed	om	
kritisch	te	blijven,	ook	als	GMR	zijnde	en	zaken	uit	te	zoeken.	Wat	nu	uitgezocht	is	altijd	handig	
geweest	om	uit	te	zoeken.	De	voorzitter	van	de	GMR	heeft	met	de	voorzitter	van	de	Raad	van	
Toezicht	 gesproken	 over	 het	 onderzoek	 en	 dit	 is	 een	 goed	 gesprek	 geweest.	 De	 Raad	 van	
Toezicht	heeft	ook	gereageerd	op	het	onderzoek	in	de	vorm	van	een	brief.	Deze	documenten	
zijn	bij	de	stukken	gevoegd.	Afgesproken	wordt	dat	dit	punt	volgende	vergadering	weer	op	de	
agenda	komt,	daarnaast	neemt	Wietske	Bakker	contact	op	met	Ingrid	Hoekstra-Dijkman,	de	
secretaris	van	de	Raad	van	Toezicht.		

	
6.3 Nieuwe	personeelsleden	GMR		

De	GMR	is	op	zoek	naar	twee	nieuwe	personeelsleden.	Voor	de	zomervakantie	is	er	ook	al	veel	
gedaan	aan	het	werven	van	nieuwe	personeelsleden	maar	dit	was	geen	succes.	De	bestuurder	
heeft	 tijdens	 het	 afgelopen	 directeurenoverleg	 dit	 ook	 nadrukkelijk	 onder	 de	 aandacht	
gebracht.	De	GMR	denkt	dat	personeelsleden	geen	idee	heeft	wat	er	binnen	de	GMR	gebeurt,	
hier	moet	meer	aandacht	aan	besteed	worden.	Meer	communiceren	naar	de	achterban,	meer	
op	social	media	laten	zien	en	misschien	onszelf	presenteren	op	de	studiedag.		



Het	zichtbaar	maken	van	wat	de	GMR	doet	is	van	belang.	Het	personeel	voelt	de	consequenties	
niet	gelijk	dus	ze	zijn	ook	niet	verantwoordelijk.	De	GMR	vindt	het	wel	zorgelijk,	onder	andere	
voor	de	verhoudingen	binnen	de	GMR	maar	ook	als	er	gestemd	moet	worden	over	bepaalde	
stukken.	Wietske	vraagt	zich	af	wat	voor	compensatie	het	personeel	krijgt.	Dit	is	in	de	vorm	
van	uren	en	deze	gaan	van	de	taakuren	af.	Op	papier	zijn	er	uren	voor	de	GMR	maar	 in	de	
praktijk	loopt	dit	vaak	anders.	Er	wordt	een	idee	geopperd	om	per	school	een	roulatiesysteem	
te	maken.	Om	de	beurt	moet	een	school	een	personeelslid	leveren.	Nadeel	is	dat	dit	een	top-
down	beslissing	 is	 en	het	daardoor	misschien	geen	gemotiveerde	mensen	 zijn.	 Er	wordt	 in	
ieder	geval	een	nieuwe	oproep	gedaan,	hiervoor	schrijft	Femke	een	 leuke	vacaturetekst	en	
deelt	deze	met	de	rest	voor	aanvullingen.	Daarnaast	denkt	de	rest	van	de	GMR	na	over	een	
manier	waarop	het	wel	 kan	werken.	 Femke	benoemt	de	GMR	bij	 de	nieuwe	medewerkers	
bijeenkomst.		
	

6.4 Jaarverslag	GMR	
Er	zijn	inhoudelijk	geen	opmerkingen	over	het	jaarverslag	van	de	GMR.	Het	is	leuk	om	terug	
te	lezen	wat	de	GMR	allemaal	gedaan	heeft	het	afgelopen	schooljaar.	Het	jaarverslag	wordt	
online	gezet	en	gedeeld	met	alle	MR’en.	

	
6.5 Ingekomen	stukken	

Er	zijn	geen	ingekomen	stukken.	
	

7. Punten	voor	de	volgende	vergadering	
- Statutenonderzoek	
- GMR	nieuwe	medewerkers	
- Adviesnota		

	
8. Rondvraag	

Wietske	Bakker	vraagt	zich	af	of	je	voor	het	uitvoeren	van	onderzoek	ook	uren	mag	schrijven	
en	deze	declareren,	de	GMR	weet	dit	eigenlijk	niet.	De	oudergeleding	krijgt	wel	een	bedrag	
van	 50	 euro	 per	 vergadering	 en	 reiskosten.	Wietske	 gaat	 dit	 navragen.	 Voor	 de	 volgende	
vergadering	melden	Hester	en	Wietske	zich	af.	De	GMR-vergadering	start	voortaan	weer	om	
19:15	uur,	proberen	om	21.00	uur	te	stoppen.	Kijken	naar	subcommissies	om	de	taken	wat	
meer	te	verdelen.		
	

9. Afsluiting	
De	vergadering	wordt	om	22:15	uur	afgesloten	door	de	voorzitter.	De	eerstvolgende	
vergadering	is	op	maandag	28	oktober	om	19:15	uur.		

	
	 		
Actiepuntenlijst	
	
Wie	 Omschrijving	
Femke	Schotanus	 Vacaturetekst	GMR-personeelsleden	schrijven	en	delen	met	

GMR	
Femke	Schotanus	 GMR	benoemen	tijdens	nieuwe	medewerkers	overleg	
Femke	Schotanus	 Adviesnota	checken	en	versturen	naar	bestuur	
Femke	Schotanus	 Jaarverslag	GMR	online	zetten	en	delen	met	MR’en	
Femke	Schotanus	 Nanja	en	Monique	uitleggen	kosten	declareren	
Wietske	Bakker	 Contact	opnemen	met	Ingrid	Hoekstra-Dijkman		

 
 



 


