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Verslag van de vergadering van de GMR, 19 november 2019 
 
Aanwezig: Wouter Bakker, Jolien de Roos, Deirdre de Jonge, Martijn Hendriks, David Pijpaert, Nathalie 
van Wagensveld, Natasja Timmerman, Leontien van der Wulp, Petra Laurier, Nathalie van Duivenboden, 
Pieter van Loe, Bianca Geerts, Jeannet Bos, Dualeh Muhuyadin, Maartje Boertien, Anna Schoot, Henk 
Wind, Peter de Visser (PdV) (directeur-bestuurder), Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs 
en Personeel), Diana Stol (verslaglegging) 
 
 
Vergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
1. Mededelingen 
Voorzitter heet de twee nieuwe leden van onze locatie Diever van harte welkom: Wouter Bakker 
(ouder) en Jolien de Roos (leerling). Met deze twee nieuwe leden is de GMR weer volledig bezet. 
 
2. Ter vaststelling 

 
2.1 Conceptverslag GMR 17 september 
Bij 3.4 Toetsbeleid toevoegen: ‘De oudergeleding van de GMR heeft haar zorg uitgesproken 
over de invoering en uitvoering van het nieuwe toetsbeleid’. Na deze toevoeging wordt het 
verslag verder ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 
⋅ 2.1 Conceptverslag GMR 2 juli 2019, aandachtspunt 5, opslagfactor voor combinatieklas op 

twee niveaus: is de opslagfactor al bekend? Een PGMR lid, DvK en Roel Fleurke, hoofd af-
deling Personeel, gaan dit uitzoeken. 

⋅ 3.4 Toetsbeleid: het nieuwe toetsbeleid leidt tot minder toetsen; het VSO vraagt aandacht 
voor de consequenties hiervan; wat als leerlingen toetsen slecht maken door spanning? 
DvK: hier zijn oplossingen op maat voor. 

 
3. Ter instemming 
 
3.1 Schoolgids/Schoolwiki 
⋅ De GMR geeft aan dat de zoekfunctie nog steeds niet goed werkt. Het is lastig om infor-

matie te vinden. Zoektermen moeten precies overeenkomen met documentnamen, anders 
wordt niets gevonden; er wordt niet gezocht ín de documenten. PdV: dit probleem is be-
kend; de medewerker communicatie en de ontwikkelaars van de website en schoolwiki 
zijn op zoek naar een oplossing. 

⋅ De schoolwiki is onze digitale schoolgids. De ouder- en leerlinggeleding van de GMR heeft 
instemmingsrecht op de schoolgids. Waar stemmen ze precies mee in, waar moeten ze op 
letten? PdV: of wat we wettelijk moeten informeren erin staat, ontbreekt er iets, zijn er 
dingen die beter kunnen of toegevoegd kunnen worden, enz. Na instemming kunnen deze 
zaken ook altijd nog gedurende het schooljaar doorgegeven worden om aangepast of 
toegevoegd te worden. 

 
3.2 Aanpassing organisatiedagen 
PdV en DvK stellen voor het ene jaar een studiedag heelheid en zelfsturing te organiseren en 
het andere jaar een studiedag medewerkersstage. Consequentie voor dit jaar is dat de studie-
dag medewerkersstage op woensdag 18 maart 2020 een studiedag onderwijsontwikkeling 
wordt. De GMR vraagt wat de urgentie is om dit gedurende het schooljaar aan te passen en 
niet pas per volgend schooljaar. De studiedag zelfsturing en heelheid kost erg veel voorberei-
ding en er ontstaat ‘metaalmoeheid’ met betrekking tot de medewerkersstage. Ook leggen 
we met een vaste invulling van twee studiedagen een grote claim op de beschikbare tijd voor 
onderwijsontwikkeling. 24 februari en 28 maart zijn nu allebei beschikbaar voor onderwijsont-
wikkeling. In het team bespreek je met elkaar en met je deelschoolleider welke invulling je 
voor die dagen kiest.   



 

verslag GMR 19 november 2019      pagina 2 van 4 
 

 

4. Ter bespreking 
 
4.1 Staking 
De GMR vraagt wat er met het geld gebeurt dat is ingehouden op het salaris van de mede-
werkers die gestaakt hebben. De GMR mag een oproep in de paperclip voor medewerkers 
plaatsen om met een goed idee voor besteding van dit geld te komen. PdV vraagt eerst na 
om hoeveel geld het gaat, zodat dit bedrag bij de oproep vermeld kan worden. 
 
4.2 Ontwikkeltijd 
⋅ Er was een mooie invulling voor de 50 uur ontwikkeltijd voor docenten bedacht in de eer-

ste week van januari. Dit blijkt echter geen handig moment te zijn in verband met de 
toetsweek die op 9 januari begint. Een PGMR lid gaat samen met DvK kijken naar een an-
dere geschikte week, bijvoorbeeld de week voor de voorjaarsvakantie. Dit kan dan opge-
nomen worden in de jaarplanner. 

⋅ Het tijdstip ’s middags waarop de ontwikkeltijd kan starten was nog een openstaand punt. 
De verschillende instituten (VO-raad, ministerie) hebben daar een verschillende kijk op. 
Het voorstel van PdV en DvK is om deze middagen te starten om 13.05 uur. Voor leer-
lingen geldt die week dan een 40 minutenrooster tot het 6e lesuur. 

⋅ Dit geldt dan in principe ook voor het VSO. DvK wil eerst wel kortsluiten met het VSO 
welke consequenties dit heeft voor hun leerlingen.  
 

4.3 Lenteschool 
De organisatie van de Lenteschool ligt bij de leerlingcoördinatoren van het Lyceum. Zij maken 
een plan dat eerst gevalideerd wordt door de teams. Het plan komt voor de kerstvakantie in 
de teams en daarna ook in de GMR.  
 
4.4 Onderbouwteam Lyceum 
In het onderbouwteam werden twee extra studiedagen verplicht gesteld. Inmiddels hoeven 
medewerkers niet meer verplicht aanwezig te zijn bij deze studiedagen, maar zijn ze wel ver-
plicht de inhoud van deze studiedagen (vaardigheden en kennis) tot zich te nemen, zodat ze 
dit in kunnen zetten in hun lessen per 1 augustus 2020. Medewerkers moeten hiervoor een 
plan inleveren. Als medewerkers op een niet werkdag aanwezig zijn geweest bij de studiedag 
kunnen ze een afspraak maken met DvK om te bespreken of ze hier voor gecompenseerd 
kunnen worden. 
 
De GMR vraagt waarom je als je met een aantal medewerkers in een team of sectie proble-
men hebt je niet als team of sectie op kunt schalen, maar dat je dit individueel moet doen. 
DvK: medewerkers hebben vaak een hoge drempel om voor zichzelf op te komen en bij hun 
leidinggevende aan te geven dat ze het ergens niet mee eens zijn. Als je als team of sectie 
opschaalt, leer je dit ook niet; medewerkers kunnen zich dan achter elkaar verschuilen. We 
moeten er wel iets mee dat er hoogopgeleide medewerkers zijn die dit niet aandurven; we 
moeten onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat iemand dit wel kan of durft. 
 
Bredere vraag van de GMR: hoe kan het dat er verwarring ontstaat over zaken die zijn vastge-
steld. We lopen hier vaker tegenaan. Bijvoorbeeld het verlofboekje; hierin staan duidelijk de 
ochtend- en middagdelen vermeld. Een middagdeel start om 13.15 uur, maar een medewerker 
wordt soms toch ingezet vanaf 12.00 uur. PdV: als er verwarring ontstaat over afspraken, 
moet je gelijk op het moment dat dit speelt hier scherp op zijn en dit bespreken en aangeven 
bij DvK zodat dit afgestemd kan worden met deelschoolleiders of stafhoofden.  
 
5. Ter informatie 
 
5.1 Herijking Strategisch Beleidsplan 2016-2021 
Er zijn geen aanpassingen in het Strategisch Beleidsplan. De leden van de commissie Onder-
wijs & Kwaliteit gaan de doelen die in het SBP staan, monitoren. 
 
6. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
⋅ Stekkersessie met Remy van Kasteren over organiseerbaarheid: alle docenten die bij de 

eerste sessie aanwezig waren hebben zich, op één docent na, aangemeld voor de tweede 
sessie. Op 3 december is er eerst een bijeenkomst van de deelschoolleiders en DvK met 
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Remy van Kasteren om de kaders vast te stellen waar de teams mee verder kunnen. 
Daarna wordt de tweede sessie voor de docenten gepland. 

⋅ Morgenavond en donderdagavond zijn er ouderavonden over het toetsbeleid. 
 
7.  Rondvraag 
⋅ Ouder GMR geeft de complimenten aan het LAN team; de LAN party op zaterdag 9 no-

vember was super goed georganiseerd. 
⋅ Leerlingen GMR vragen wat de mogelijkheden zijn om de openingstijden van de media-

theek uit te breiden. DvK nodigt de leerlingenraad uit om hier creatief over na te denken: 
hoe zouden we de mediatheek langer open kunnen houden zonder extra kosten, bijvoor-
beeld experimenteren met toezicht door een aantal vwo bovenbouw leerlingen. De leer-
lingen gaan hierover nadenken en laten hun idee weten aan DvK. 

⋅ Leerlingen GMR geven aan dat de begeleiding van buitenlandse leerlingen niet optimaal 
is, met name de eerste dagen is voor deze leerlingen veel niet duidelijk. Er zijn wel leer-
lingen die het leuk vinden om deze buitenlandse leerlingen te begeleiden. Zouden we niet 
kunnen gaan werken met een buddy-systeem? DvK vraagt de leerlingen hier ook een plan 
voor te maken en dit met haar te bespreken. 

⋅ Wat zijn de regels voor online methodes? Online methodes zijn leidend, deze methodes 
zijn ook nodig in het kader van maatwerk en gepersonaliseerd leren. Aan een afvaardiging 
van leerlingen zal worden gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken. 

⋅ Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aankleding van het gebouw? De archi-
tect is ermee bezig, o.a. uitbreiding van de mediatheek en een doorgang bij het VSO.  

⋅ Hoe kunnen we conflicten in de jaarplanner tweede helft 2019-2020 eerder ondervangen? 
Voorbeeld: de jaarplanner is nog niet vastgesteld, maar de tentamenweek 2 begint op de 
donderdag na de kerstvakantie en valt nu samen met het voorstelde 40-minutenrooster 
en de onderwijsontwikkelmiddagen. Is het mogelijk de vaststelling van de halfjaarplanning 
naar voren te halen zodat deze conflicten ondervangen kunnen worden. De vaststelling 
kan niet voren worden gehaald, maar je kunt eventuele conflicten wel al eerder ondervan-
gen door alle zaken die je in de conceptjaarplanner ziet, zo snel mogelijk aan te geven en 
niet pas tijdens een GMR vergadering zodat deze zaken eerder uitgezocht en aangepast 
kunnen worden. 

⋅ Toetsweken: DvK is in gesprek met leerlingen over hoe zij tegen de toetsweken aankijken 
en hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan.  
 

 
Besluitenvergadering 

  
  
  
  

 
1. Schoolgids 2019-2020 (Schoolwiki) (I-O/L) 
De ouder-/leerlinggeleding van de GMR stemt in met de schoolgids 2019-2020 zoals opgeno-
men in de Schoolwiki.  
 
2. Aanpassing organisatiedagen 2019-2020 (I-P) 
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de voorgestelde aanpassing in de organisa-
tiedagen: het ene jaar een studiedag heelheid en het andere jaar een studiedag medewerkers-
stage. Dat betekent voor dit schooljaar dat de studiedag medewerkersstage op woensdag 18 
maart 2020 een studiedag onderwijsontwikkeling voor docenten en oop wordt. 
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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. 

19-11-2019 Schoolgids 2019-2020 (School-
wiki) 

I-O/L De ouder-/leerlinggeleding van de GMR stemt in 
met de schoolgids 2019-2020 zoals opgenomen in 
de Schoolwiki.  

19-11-2019 Aanpassing organisatiedagen 
2019-2020 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
voorgestelde aanpassing in de organisatiedagen: het 
ene jaar een studiedag heelheid en het andere jaar 
een studiedag medewerkersstage. Dat betekent 
voor dit schooljaar dat de studiedag medewerkers-
stage op woensdag 18 maart 2020 een studiedag 
onderwijsontwikkeling voor docenten en oop wordt. 

 


