
 

verslag GMR 17 september 2019      pagina 1 van 5 
 

 

 
 
 
 
 
Verslag van de vergadering van de GMR, 17 september 2019 
 
Aanwezig: Martijn Hendriks, Dualeh Muhuyadin, Jan Damkat, Deirdre de Jonge, Anna Schoot, Pieter van 
Loe, Nathalie van Duivenboden, Leontien van der Wulp, Petra Laurier, Bianca Geerts, David Pijpaert (se-
cretaris), Nathalie van Wagensveld (voorzitter), Maartje Boertien, Peter de Visser (PdV) (directeur-be-
stuurder), Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs en Personeel) 
 
 
Vergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
1. Mededelingen 
⋅ De GMR heeft in het vooroverleg de commissies opnieuw samengesteld.  
⋅ Aanstaande donderdag is er een extra zitting van de personeelsgeleding van de GMR in 

verband met de aanstelling van een nieuwe bedrijfsarts. 
 
2. Ter vaststelling 
 
2.1 Conceptverslag GMR 2 juli 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de actiepunten: 
⋅ 1. Werven leerlingen voor Diever; actie door: Damkat. 
⋅ 3. Sterk Techniek Onderwijs agenderen: voor dit onderwerp Klaas Luten, deelschoolleider 

vmbo bovenbouw techniek, uitnodigen.  
⋅ 4. Op dit moment worden alle taken herschreven; als dat rond is, wordt onderzocht of het 

takenboek in AFAS opgenomen kan worden. 
⋅ 5. Evaluatie Lenteschool: DvK heeft met de leerlingcoördinatoren geëvalueerd; zij waren 

enthousiast over de Lenteschool. De leco’s hebben vervolgens gesproken met de leer-
lingen en ouders; zij waren ook enthousiast. Het voorstel van de leco’s is om de Lente-
school te continueren, maar om te starten in januari en niet pas in april. De commissie On-
derwijs & Kwaliteit kan een afspraak maken met de leco’s. 

⋅ 6. Opslagfactor voor combinatieklas op twee niveaus: opslag 3 niveau 0,7; evt. aanpassin-
gen in nieuw taakbeleid.  

⋅ 8. Taakplaatjes in AFAS: PdV heeft dit afgestemd met Fleurke en het blijkt niet mogelijk te 
zijn. Als er iets in een taakplaatje wijzigt, moet steeds een nieuwe pdf in AFAS worden op-
genomen en dit is te arbeidsintensief. De GMR vraagt of dit niet anders geregeld kan wor-
den zodat medewerkers te allen tijde overzicht hebben over hun eigen taken. Op dit mo-
ment is het zo geregeld dat medewerkers in de zomervakantie een overzicht uit Foleta 
gemaild krijgen. Daarna, bij aanpassingen, wordt dit niet opnieuw gemaild. Meerdere do-
centen weten op dit moment niet precies wat er op hun taakplaatje staat. Afgesproken: 
nadenken over een andere mogelijkheid om de taakplaatjes zichtbaar te maken.   

⋅ 9. Uitzoeken of een dag telt als contactdag als leerlingen les krijgen tot 13.00 uur of tot 
14.00 uur: PdV heeft deze vraag nog uitstaan bij het Ministerie OCW en de VO-raad en 
verwacht deze week een antwoord. 

⋅ 10. Overzicht verbeterpunten teams/plg’s vanuit MTO: volgt in oktober. 
⋅ De actiepunten 2 en 7 zijn afgehandeld of vervallen. 
 
3. Ter instemming 
 
3.1 Jaarplanning Stad & Esch eerste helft 2019-2020 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
3.2 Schoolgids (Schoolwiki) 
⋅ De informatie op de schoolwiki wordt nog geactualiseerd; dit onderwerp komt terug in de 

volgende GMR vergadering. 
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⋅ De GMR geeft aan dat de zoekfunctie van de website en de schoolwiki niet goed werkt. 
Informatie is erg moeilijk te vinden. De Visser stemt dit af met de medewerker pr en com-
municatie. 

 
3.3 Examenregeling 
⋅ Artikel 13.11: verwijderen: ‘het vak culturele en kunstzinnige vorming (vwo)’. Het vwo sluit 

CKV met een cijfer af, niet met voldoende of onvoldoende. 
⋅ Opnemen in de begrippenlijst: het verschil tussen cijfer en eindcijfer. 
 
3.4 Toetsbeleid 
⋅ De GMR wil in de inleiding graag een aanvulling op laten nemen dat het toetsbeleid niet 

los staat van andere ontwikkelingen in de school zoals gepersonaliseerd leren, zichtbaar 
leren en de onderwijstransities, en dat het daarom noodzakelijk is dat dit beleid jaarlijks 
geëvalueerd wordt en dat het daarom kan worden gezien als een ‘work in progress’ stuk. 

⋅ In de inleiding van het Toetsbeleid onder punt 1 moet ‘wetenschappelijk’ worden aange-
past: verwijderen of niet tussen haakjes en de bronvermeldingen opnemen. 

⋅ In de toelichting moet de zin ‘Minder formatief handelen, maar tijd voor leren’ worden ge-
wijzigd in ‘Minder summatief handelen, meer tijd voor leren’. 

⋅ Het nieuwe toetsbeleid wordt op korte termijn via ouderavonden met de ouders gecom-
municeerd. 

⋅ Leerlingen worden na deze GMR vergadering geïnformeerd over het nieuwe toetsbeleid. 
⋅ De oudergeleding van de GMR heeft haar zorg uitgesproken over de invoering en uitvoe-

ring van het nieuwe toetsbeleid. 
 
4. Ter bespreking 
 
4.1 Vergaderstructuur 
⋅ De uitkomsten van de enquête zijn erg divers. Wel duidelijk is een roep van medewerkers 

om leerlingenbesprekingen en rapportvergaderingen verplicht te stellen. Dit is niet zo dui-
delijk voor de teamvergaderingen.  

⋅ De uitgangspunten voor de nieuwe vergaderstructuur waren: 1. Werkdrukverlaging; 2. 
Meer autonomie voor docenten; 3. Vertrouwen dat docenten hun werk goed willen doen, 
voor de leerlingen.  

⋅ Deze drie uitgangspunten willen we in stand houden en dit bereiken we niet door het ver-
plicht stellen van vergaderingen. DvK nodigt de personeelsleden van de GMR uit om hier-
over te brainstormen.  

⋅ Niet voor alle medewerkers blijkt duidelijk te zijn dat de twee organisatiedagen die terug 
zijn gegaan naar de docenten ten behoeve van onderwijsontwikkeling ook onderdeel zijn 
van dit plan.  

 
4.2 Rooster 
De GMR geeft aan dat met name de leerlingen in vwo 5 erg veel tussenuren hebben en dat 
sommige docenten op hun sectiedag een vrije dag hebben. DvK heeft met uitzondering van 
vwo 5 geen klachten over het rooster ontvangen. De vele tussenuren blijken met name bij 
leerlingen met een heel specifieke vakkenpakketkeuze voor te komen. Het vaststellen van 
vrije dagen en dagdelen moet volgens de cao in overleg met de medewerkers plaatsvinden. 
In februari wordt de keuze voor vrije dagen bij de medewerkers opgevraagd. Voor vier situa-
ties (o.a. studie en kinderopvang) wordt de keuze gehonoreerd, met de keuzes bij andere si-
tuaties wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. GMR leden kunnen medewerkers die pro-
blemen hebben met hun rooster doorverwijzen naar DvK. 
 
5. Ter informatie 
 
5.1 Oudertevredenheidsonderzoeken 
5.2 Leerlingtevredenheidsonderzoeken 
⋅ De ouders en leerlingen van de GMR gaan bekijken wat ze vanuit deze onderzoeken op 

willen nemen in het activiteitenplan GMR. 
⋅ Deze onderzoeken gaan naar de teams/plg’s met het verzoek om één of twee verbeter-

punten vast te stellen. De GMR ontvangt t.z.t. het overzicht met deze verbeterpunten. 
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6. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
⋅ Studiedag dinsdag 15 oktober ‘De stip op de horizon - zelfsturing en heelheid’: ouders van 

de GMR worden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshops. DvK en 
PdV laten nog weten of de leerlingen GMR ook deel kunnen nemen. 

⋅ De trainingen ‘formatief handelen’ en ‘leren zichtbaar maken’ zijn vandaag gestart met een 
basistraining Hattie. De basis is voor beide trainingen hetzelfde; na deze trainingen heb-
ben ze een eigen programma. 

⋅ Ook de Magister.me en Smart Touch trainingen zijn begonnen. 
⋅ Bestuurlijke fusie: het haalbaarheidsonderzoek en de fusie effect rapportage zijn bijna 

klaar. Volgende week dinsdag nemen de RvT Stad & Esch en de RvB CSG Dingstede daar 
een besluit over. Daarna zal dit ook ter instemming in de GMR komen. De bestuurlijke fu-
sie zal naar verwachting pas in het voorjaar vorm gaan krijgen. 

 
7. Rondvraag 
⋅ Is al bekend wie deel mogen nemen aan de stekkersessie met Remy van Kasteren over or-

ganiseerbaarheid? DvK: dit wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 
⋅ Jongenswc’s: leerlingen GMR vragen naar de stand van zaken; ze merken nog steeds geen 

verbetering. Martijn Hendriks maakt een afspraak met PdV, zodat dit afgestemd kan wor-
den met het hoofd facilitaire dienst. 

⋅ Wanneer komen de watertappunten? Ze worden half oktober geleverd; het is de bedoe-
ling ze voor de herfstvakantie te plaatsen. 

⋅ Leerlingen GMR geven aan dat alles bij Food for Kids nu wordt verpakt in plastic, voor-
heen was dit in papier. Kan hier iets aan gedaan worden? PdV gaat hier achteraan. 

⋅ Wat gebeurt er met de rode punten in het jaarverslag, bijvoorbeeld het ziekteverzuim, dat 
hoger is dan het streefcijfer. PdV: wat dit specifieke voorbeeld betreft: er wordt geanaly-
seerd waar het  hogere ziekteverzuimcijfer vandaan komt en er worden gesprekken met 
de betreffende medewerkers gevoerd. De conclusie is dat we een hoger ziekteverzuim 
hebben dan de norm, maar dat dit ook veroorzaakt wordt door een aantal langdurig zie-
ken, waar we geen invloed op hebben. De ziekteverzuimfrequentie blijkt wel lager dan de 
norm te zijn. 

⋅ Op 12 november is er een studiemiddag van de personeelsgeleding GMR, PdV en DvK. 
Onze school verandert, we gaan toe naar een school met zelfsturende teams; tijdens deze 
studiemiddag gaan we met elkaar verkennen wat daarin de rol van de GMR is. 

⋅ Ouders en leerlingen werden na de zomervakantie verrast door een nieuwe docent Grieks 
en Latijn. Had dit niet voor de zomervakantie gecommuniceerd kunnen worden met ou-
ders en leerlingen; dit is namelijk al de vijfde nieuwe docent Grieks en Latijn. DvK heeft dit 
overwogen, maar besloten hierover geen brief te versturen, omdat er veel meer docenten 
aan het eind van het schooljaar vertrekken en daarover ook geen brieven worden ver-
stuurd. 

⋅ De GMR krijgt veel signalen dat de hyperdrives van de laptops erg kwetsbaar zijn en dat 
er daardoor storingen met de smartboards ontstaan. De hyperdrives zijn kostbaar; is er 
geen goedkopere oplossing? PdV adviseert om collega’s bij problemen met de hyperdri-
ves naar de Servicedesk te verwijzen; vanuit de Servicedesk komt dat vanzelf een signaal 
als het om grote aantallen gaat. 
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Besluitenvergadering 
  

  
  
  

 
1. Jaarplanning Stad & Esch augustus t/m december 2019 (I-P) 
De personeelsgeleding van de GMR stemt unaniem in met de jaarplanning Stad & Esch augus-
tus t/m december 2019. 
 
2. Schoolgids (Schoolwiki) (I-O/L) 
De GMR stemt deze vergadering niet in met de schoolgids, omdat de schoolgids op de 
Schoolwiki op dit moment nog niet volledig is geactualiseerd en de functionaliteit van de 
Schoolwiki, met name de zoekfunctie, niet goed is.   
 
3. Examenregeling (I) 
De GMR stemt in met het examenreglement mits de volgende twee aanpassingen in het do-
cument worden doorgevoerd: 
⋅ 13.11: verwijderen: ‘het vak culturele en kunstzinnige vorming (vwo)’ 
⋅ in de begrippenlijst toevoegen: cijfer en eindcijfer 
 
4. Toetsbeleid (I) 
De GMR stemt in met het toetsbeleid, mits in de inleiding (of een ander geschikte plek) een 
aanvulling wordt opgenomen dat het toetsbeleid niet los staat van andere ontwikkelingen in 
de school zoals gepersonaliseerd leren, zichtbaar leren en de onderwijstransities, en dat het 
daarom noodzakelijk is dat dit beleid jaarlijks(?) geëvalueerd wordt. Het kan daarom gezien 
worden als een ‘work in progress’ stuk.  
 
Daarnaast moet in de toelichting de zin ‘Minder formatief handelen, maar tijd voor leren’ wor-
den aangepast naar ‘Minder summatief handelen, meer tijd voor leren’. In de inleiding van het 
Toetsbeleid moet onder punt 1 ‘(wetenschappelijk)’ worden aangepast: verwijderen of niet 
tussen haakjes en de bronvermeldingen opnemen.   
 
 
 
 
Diana Stol 
ambtelijk secretaris GMR 
september 2019 
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Besluiten GMR 2019 
 
 
Datum Besluit Instemming/Advies 
19-03-2019 Jaarplanning Stad & Esch tweede 

helft 2018-2019 
I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 

jaarplanning Stad & Esch tweede helft 2018-2019. 
19-03-2019 Privacyreglement en reglement 

cameratoezicht 
I De GMR stemt in met het privacyreglement en met 

het reglement cameratoezicht. 
16-04-2019 Organisatiedagen 2019-2020 I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 

eerste studiedag op dinsdag 15 oktober 2019. Over 
de planning van de overige organisatie- en studieda-
gen vindt nog overleg plaats met de directeur-be-
stuurder. Instemming op het volledige overzicht kan 
dan plaatsvinden in de volgende vergadering op 4 
juni 2019. 

04-06-2019 Formatie en formatieplan 2019-
2020 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
formatie en het formatieplan 2019-2020. 

04-06-2019 Lessentabellen 2019-2020 I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
lessentabellen 2019-2020. 

04-06-2019 Schoolkosten 2019-2020 I-O De oudergeleding stemt in met de schoolkosten 
2019-2020 mits de volgende wijzigingen worden 
doorgevoerd: 
 Overzicht VOB 2019-2020: bij elk leerjaar staat 

vermeld: ‘sportactiviteiten e/o I run 2 b fit’ 10 
euro. Iruntobefit is alleen voor leerjaar 1. Dit moet 
worden aangepast: bij alle leerjaren m.u.v. leerjaar 
1: ‘sportactiviteiten’ 10 euro. 

 Overzicht schoolkosten 2019-2020: bij VSO leer-
jaar 3 ontbreekt bij verplichte schoolkosten: Ge-
reedschap, werkschoen, e.d., overall, etc., zie leer-
jaar 3 Beroepencollege. Dit geldt voor de VSO 
leerlingen die beroepsgerichte vakken volgen. Dit 
moet nog worden toegevoegd op het overzicht. 
(voor leerjaar 4 is vergelijkbare informatie ook 
toegevoegd, DS). 

02-07-2019 Organisatiedagen 2019-2020 I De GMR stemt in met het overzicht Organisatieda-
gen 2019-2020 met de volgende aanvulling: De 
maandag na de kerstvakantie is een organisatiedag 
voor onderwijsontwikkeling. Afgesproken is de rest 
van die week de middagen (vanaf 13.00 uur of vanaf 
14.00 uur, dit wordt nog uitgezocht) ook beschik-
baar te stellen voor onderwijsontwikkeling. Die week 
wordt gewerkt met een 40 minutenrooster.  

17-09-2019 Jaarplanning Stad & Esch augus-
tus t/m december 2019 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt unaniem 
in met de jaarplanning Stad & Esch augustus t/m de-
cember 2019. 

17-09-2019 Examenregeling I De GMR stemt in met het examenreglement mits de 
in de vergadering besproken twee aanpassingen in 
het document worden doorgevoerd. 

17-09-2019 Toetsbeleid I De GMR stemt in met het toetsbeleid mits de in de 
vergadering besproken aanvullingen en wijzigingen 
in het document worden doorgevoerd. 

 


