
  

Betreft: conceptnotulen GMR-vergadering 
 
Datum:   4 maart 2019 
Aanvang: 19:15 uur 
Locatie:  De Balkwar, Kootstertille  
 

1. Opening en aanvullen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19:15 uur. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

 
2. Vragen en mededelingen bestuur 

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

3. Ter instemming 
3.1 Bestuursformatieplan 

Het bestuursformatieplan was tijdens de vorige vergadering ter informatie. Op 7 februari heeft 
een afvaardiging van de P-GMR met Sjoeke Bloem gesproken over het plan. Het was een goed 
gesprek, er zijn een aantal vragen gesteld. Bijvoorbeeld over tabellen die niet helemaal 
duidelijk waren en zinnen die niet goed liepen. Daarnaast is er nog gesproken over tijdelijke 
leerkrachten, hoe ga die behouden? Wanneer laat je de leerkrachten weten of ze wel of niet 
kunnen blijven volgend schooljaar? Hier is ROOBOL op dit moment druk mee bezig om dit te 
inventariseren. Het advies van de P-GMR is om de schrijfstijl van het document te verbeteren 
en de spelfouten eruit te halen, dit is gebeurd. Daarnaast staat er op bladzijde 15 het woord 
‘zigeuners’, het advies van de GMR is om dit woord te vervangen door: ‘Sinti en Roma 
kinderen’. Vanuit de P-GMR komt het advies om positief in te stemmen met het 
bestuursformatieplan, de rest van de GMR is het hier mee eens. De GMR stemt in met het 
bestuursformatieplan.  

 
3.2 GMR-statuut en reglement 

Tijdens de vorige vergadering is ook gesproken over het statuut en reglement. De GMR 
adviseerde om de spelfouten uit de stukken te halen. Nu staat het statuut en het regelement 
op de agenda ter instemming. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen voor het GMR-
reglement of statuut. De GMR stemt in met het GMR-reglement en het GMR-statuut.  

 
4. Ter advies 
4.1 Profielschets nieuw lid RVT 

De raad van toezicht zoekt een nieuw lid erbij. Tot nu toe is het altijd een vrij duidelijke 
profielschets geweest met een duidelijke omschrijving qua onderwerp, bijvoorbeeld financiën 
of HRM. Er wordt nu meer gekeken naar iemand met wat meer bredere kennis en vooral 
gericht op politiek. De GMR is benieuwd wat voor personen er gaan reageren. Een 
profielschets wordt altijd opgesteld door de raad van toezicht zelf. De GMR heeft geen gericht 
advies over de inhoud van de profielschets, de profielschets is prima zo.  

 
Vanuit de GMR komt de vraag wanneer de GMR weer aan de beurt is om iemand voor te 
dragen? Hier is onduidelijkheid over. De secretaris gaat dit navragen. Als de persoon door de 
GMR benoemd moet worden heeft de GMR meer rechten. Daarnaast moet er vanuit de GMR 
nog iemand benoemd worden voor in de BAC (benoemingsadviescommissie). In artikel 4 lid c 
van het reglement van de Raad van Toezicht staat dat er altijd twee leden van de GMR in de 
BAC moeten, waarvan ten minste één persoon uit de oudergeleding. Voorheen werd er maar 
één persoon van de GMR gevraagd om deel te nemen aan de BAC, hoe kan dit? De GMR vraagt 
naar het notariële stuk van de Raad van Toezicht, de secretaris gaat dit navragen.  
 



Voor de GMR is het belangrijk om te weten:  
- Wie moet de voordracht doen?  
- Waarom zit er een directeur in de BAC als dat nergens in het reglement staat? (De GMR 

vindt het wel verstandig en gezond dat er een directeur bij zit). 
- Moeten er niet twee personen van de GMR in de BAC? 
 
Met betrekking tot de BAC hebben drie personen laten blijken dat zij hier wel interesse voor 
hebben: Wietske Bakker, Femke Schotanus en Maaike Bartels. Elk GMR lid moet in de BAC 
kunnen. Bij de volgende GMR-vergadering wordt besloten wie van de GMR in de BAC komt. 
 

 
5. Ter informatie 
5.1 Update RI&E 

Dit agendapunt is tijdens de vorige vergadering niet behandeld en wordt nu behandeld. Er is 
een document toegevoegd, genaamd Plan van Aanpak RI&E. Dit is een samenvatting van de 
toetsingsrapportage. Dit plan van aanpak is gedeeld met de directeuren. De GMR vindt het 
overzicht niet heel duidelijk en onoverzichtelijk. Daarnaast missen ze de rol van de 
medewerker, wat kunnen zij zelf doen?  Medewerkers pakken vaak ook zaken rondom 
veiligheid zelf op. Het is niet alleen de taak van een directeur om dit te doen. De GMR geeft 
aan dat in het plan van aanpak de focus vooral wordt gelegd op wat directeuren en ROOBOL 
algemeen moeten doen en hierbij worden medewerkers vergeten. Daarnaast wordt er een 
vraag gesteld met betrekking tot het risico van gehoorbeschadiging bij kinderen. Kinderen 
dragen vaak een koptelefoon bij de Ipad en hierdoor is de kans op gehoorbeschadiging groter, 
wat doet ROOBOL hieraan? Is hier beleid voor? De RI&E is niet specifiek gericht op de kinderen, 
het is meer een vragenlijst voor medewerkers en directeuren. Gehoorbeschadiging is wel een 
risico dat onder de aandacht moet worden gebracht.  

 
5.2 Klokkenluidersregeling 

De GMR heeft dhr. Alle Dijk aangedragen als CIV lid. Dit is gegaan door middel van een brief. 
De brief is bij de stukken gevoegd. Er zijn verder geen opmerkingen over de brief. Verdere 
afhandeling met betrekking tot klokkenluidersregeling volgt nog. Er wordt een bijeenkomst 
georganiseerd met alle CIV leden om kennis met elkaar te maken. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door Comprix. 

 
5.3 Voortgang MR teamsomgeving 

Tijdens de vorige vergadering is ook gesproken over de voortgang van de MR teams omgeving. 
Alle vergaderstukken zijn hierin te vinden. Tijdens de vorige vergadering kwam naar voor dat 
veel leden geen meldingen krijgen wanneer er nieuwe bestanden bijgekomen zijn en dan niet 
weten wanneer er nieuwe stukken in staan. Deze meldingen kunnen wel aangezet worden, 
hiervoor dienen instellingen te worden aangepast. Hoe dit moet staat op de afbeelding die is 
toegevoegd aan de vergaderstukken.  

 
6. Algemeen 

6.1 Vaststellen concept notulen 28-01-2018 
Op pagina 1 moet worden veranderd: Verzuim, het streven is om onder de 5% procent te 
blijven. Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. Bij deze 
stelt de GMR de notulen van 28 januari 2019 vast.  
 
 
 
 
 



6.2 Rol en taak RVT 
De RVT heeft aan de GMR gevraagd of zij willen nadenken hoe de GMR de rol van de RVT ziet. 
Wietske Bakker heeft zich hierin verdiept en een aantal zaken uitgezocht zoals de functie van 
de RVT en de punten die de RVT gezamenlijk heeft met de GMR. De RVT zijn er vooral voor het 
toezicht houden het bestuur. Als RVT moet je beleid wel dragen, het is belangrijk om hier wel 
achter te staan, maar aangezien ze toezicht houden op het beleid hoeven ze het niet te maken. 
Volgens de GMR is het de rol van de RVT om zaken te controleren en de integriteit te bewaken. 
De GMR wil geen beleid makende en vormende GMR zijn. Meer een toetsende GMR. Het 
bestuur moet belangrijke zaken melden en als de GMR iets opvalt moet het terug gekoppeld 
worden. Als iets opvalt wat op meerdere scholen speelt dan wordt het bij de GMR besproken. 
Wat de GMR en RVT gezamenlijk hebben is het functioneren van medezeggenschap binnen 
ROOBOL. Hierover kan onderling evaluatie plaatsvinden. Ook kan er onderling gesproken 
worden over het functioneren van het bestuur en de code goed bestuur. De GMR vraagt zich 
af wat het doel van de vraag van de RVT richting de GMR? Beide taken zijn duidelijk, heeft de 
RVT misschien nog een onderliggende vraag voor de GMR? Het lijkt de GMR goed om dit 
tijdens de gezamenlijke vergadering te bespreken. Agendapunten voor de volgende 
gezamenlijke vergadering zijn: functioneren bestuur, code goed bestuur, reglementen en 
statuten (document Governance). 

 
6.3 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de GMR was verouderd. De voorzitter is bezig geweest met 
het nieuwe huishoudelijk reglement. Deze wijkt bijna niet af van het vorige reglement. Een 
punt waar de GMR het al eens eerder over gehad is zijn de tussentijdse verkiezingen. Je neemt 
als het ware de zittingstijd over van de persoon die er uit is gegaan. Dit is belangrijk om 
rekening mee te houden. Dit is om te waarborgen dat niet iedereen tegelijk uit de GMR gaat. 
Daarnaast stond in het oude reglement dat de GMR vier werkgroepen heeft, die werkgroepen 
bestaan niet meer. Behalve de werkgroep financiën, die bestaat nog wel. De vraag is of de 
GMR weer met werkgroepen wil werken? Er kan ook gekozen worden om beleidszaken als 
onderwerpen te kiezen. De voorzitter zet het nieuwe concept in teams voor de volgende 
vergadering zodat iedereen er nog naar kan kijken. 

 
 

6.4 Verkiezingen 
Voor het rooster van aftreden staan dit keer Maaike Bartels en Marion de Vries er op voor de 
oudergeleding en Roelof Liemburg en Else van der Greft voor de personeelsgeleding. Marion 
de Vries geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen en Maaike Bartels geeft aan zich voor een 
jaar weer herkiesbaar te stellen. Daarnaast geeft Else van der Greft aan zich niet herkiesbaar 
te stellen en Roelof Liemburg geeft aan zich wel herkiesbaar te stellen. Ook Barbara de Haas 
(voorzitter) is tussentijds aftredend. Dat betekent dat er drie vacatures zijn: voorzitter, iemand 
voor de oudergeleding en iemand voor de personeelsgeleding. Een voorzitter mag een ouder 
of een personeelslid zijn, dit maakt niet uit. Moet er een aparte vacature uit voor de 
voorzittersrol? De GMR besluit om dit niet in de vacature te vermelden. Aan het begin van elk 
nieuw schooljaar worden de taken onderling verdeeld tijdens de eerste vergadering. 
Daarnaast is er een vraag over hoe dit jaar gestemd moet worden? Tijdens de vorige 
verkiezingen is dit via Survey Monkey gegaan, maar dit mag niet meer vanwege de privacywet. 
Een goede optie is om het nu via Forms in teams te doen, iedereen die kan stemmen zit in deze 
teamsomgeving. Mocht iemand gebruik willen maken van een voormacht dan moet dit voor 
een bepaalde datum bekend zijn, zodat de GMR een papieren versie kan opsturen. De 
oudergeleding stemt voor de oudergeleding en de personeelsgeleding stem voor de 
personeelsgeleding. Het bericht wordt geplaatst op Social schools in ROOBOL onderwijs en 
Collega’s ROOBOL. Barbara de Haas en Hester Béres-Boorsma willen dit jaar wel de 
verkiezingscommissie doen. De voorzitter stuurt de secretaris de stukken die online moeten. 



6.5 Terugblik gezamenlijke bijeenkomst met MR op 28-01-2019 
Maaike Bartels is bezig een samenvatting maken van de formulieren die tijdens deze 
bijeenkomst zijn ingevuld. Deze samenvatting komt de volgende keer op de agenda. De 
bijeenkomst is niet zo gelopen als verwacht en gehoopt. Het was een chaotische bijeenkomst. 
De gastspreker had de presentatie niet goed voorbereid en het ook niet goed toegepast op de 
situatie bij ROOBOL. De gastspreker had een schema gemaakt met alle onderlinge contacten 
tussen organen, maar niet tussen iedereen is contact dus dit zorgde juist voor verwarring. De 
persoonlijke visie van de gastspreker kwam erg naar voren. De bijeenkomst had heel leuk 
kunnen zijn, helaas heeft dit niet goed uitgepakt. Het had moeten zorgen voor meer rust en 
duidelijkheid tussen de GMR en MR’en, maar het heeft juist voor meer onrust gezorgd. Deze 
gastspreker is onze vaste contactpersoon bij het VOO. Er wordt nog even nagedacht hoe dit 
teruggekoppeld wordt aan het VOO en de gastspreker. 

 
6.6 Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

6.7 Cursus aankomende periode 
Er is geen animo voor een in company cursus, dit is al meerdere keren geïnventariseerd maar 
hier komt weinig reactie op. In september wordt dit opnieuw geïnventariseerd. Wel is het zo 
dat de schoolplannen er weer aankomen, hier is ook een cursus voor. Femke gaat een bericht 
in teams zetten dat MR leden een cursus kunnen volgen over de schoolplannen. 
 

6.8 VOG 
Vanuit de MR van ’t Pompeblêd komt de vraag of er beleid is binnen ROOBOL over het feit dat 
ouders die ingezet worden in de pauzes een VOG moeten hebben. Het gaat dan om ouders die 
structureel meehelpen op school. Hen is ter ore gekomen dat andere scholen ook ouders 
inzetten maar dat zij geen VOG hebben. Dit is nog niet met de directeur van ’t Pompeblêd 
besproken, het advies is om dit eerst op te nemen met de directeur. Daarnaast zoekt de 
secretaris uit of er beleid is binnen ROOBOL met betrekking tot ouders en een VOG. 

 
7. Punten voor de volgende vergadering 

- RI&E 
- Voortgang teams omgeving 
- Huishoudelijk reglement 
- Verkiezingen  
- BAC voor RVT 
- Rol en taak RVT (op gezamenlijke agenda) 

 
8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

9. Afsluiting 
De vergadering wordt om 21:25 uur afgesloten door de voorzitter.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


