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Verslag van de vergadering van de GMR, 2 juli 2019 
 
Aanwezig: Mark van Essen (voorzitter), Leontien van der Wulp, Afie Werkman, Bianca Geerts, Natasja 
Timmerman, Deirdre de Jonge, Anna Schoot, Petra Laurier, Nathalie van Duivenboden, David Pijpaert, 
Nathalie van Wagensveld (secretaris), Martijn Hendriks, Roelof Koopmans, Peter de Visser (PdV) (direc-
teur-bestuurder) en Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs en Personeel).  
 
 
Vergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
1. Mededelingen 
Het onderwerp nieuwe vergaderstructuur wordt als agendapunt 5.3 toegevoegd.  
 
2. Ter vaststelling 
 
2.1 Conceptverslag GMR 4 juni 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag:  
⋅ 7. Rondvraag, tweede aandachtspunt: Van Wagensveld en Pijpaert gaan samen het DB 

van de GMR vormen. Hun voorstel is om de uren van secretaris en voorzitter evenredig te 
verdelen: dit is nog niet geregeld, DvK komt hier op terug. 

⋅ 4.4. Bekendmaking surveillance-rooster: de roostermaker stuurt in het vervolg bij een wij-
ziging een mail naar de betreffende medewerker(s). 

 
3. Ter instemming 
 
3.1 Organisatiedagen 2019-2020 
⋅ De GMR stemt in met het overzicht Organisatiedagen 2019-2020.  
⋅ De maandag na de kerstvakantie is een organisatiedag voor onderwijsontwikkeling. Afge-

sproken is de rest van die week de middagen (vanaf 13.00 uur of vanaf 14.00 uur) ook be-
schikbaar te stellen voor onderwijsontwikkeling. Die week wordt gewerkt met een 40 mi-
nutenrooster. 

⋅ Leerlingen moeten 189 dagen op school zijn. Als leerlingen minder dan 189 dagen op 
school zijn, dan wordt uitgegaan van een bepaald aantal uren onderwijstijd. Op dit mo-
ment is niet duidelijk of een dag telt als contactdag als leerlingen les krijgen tot 13.00 uur 
of tot 14.00 uur. Dit wordt nog uitgezocht. 

 
3.2 Toetsbeleid en PTA’s 
Deze documenten zijn nog niet beschikbaar en volgen in de eerste vergadering na de zomer-
vakantie. 
 
4. Ter bespreking 
 
4.1 Bestuurlijke fusie met Dingstede 
Geen bijzonderheden op dit moment. 
 
5. Ter informatie 
 
5.1 Jaarverslag en jaarrekening 2018 
Geen vragen of opmerkingen. Er komt ook een publieksversie (websiteversie); dit wordt nog 
gecommuniceerd via de paperclips.  
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5.2  MTO 
⋅ De medewerkers Diever hebben het MTO nog niet ontvangen. Er wordt eerst met de deel-

schoolleider overlegd over de uitkomsten en het vervolg. De medewerkers ontvangen het 
MTO dit schooljaar nog. 

⋅ Wat is het vervolgtraject van de MTO’s? Per team/plg worden 1 of 2 verbeterpunten vast-
gesteld. Deze aandachtspunten vanuit de teams/plg’s komen ook terug in de GMR. 

⋅ Met de medewerkers van het BKT onderbouw team gaan PdV en DvK individuele ge-
sprekken voeren. 

⋅ Het management is niet tevreden over het systeem Kwaliteitscholen en heeft dit contract 
beëindigd. De tevredenheidsonderzoeken zullen via een ander systeem worden uitgezet. 

 
5.3  Waslijn/vergaderstructuur 
⋅ Het doel van de nieuwe vergaderstructuur was om de werkdruk te verminderen. Het blijkt 

dat de waslijn en activiteitenplanner in Meppel niet of nauwelijks worden gebruikt. Elk 
team heeft een eigen vorm van vergaderingen beleggen ontwikkeld. Dit is een positieve 
ontwikkeling. 

⋅ De uitslag van de eerste evaluatie gaf geen eenduidig beeld, de helft van de respondenten 
was positief, de helft minder positief. Naar aanleiding van die uitkomst is toen besloten 
nog een jaar door te gaan met de nieuwe vergaderstructuur en dan opnieuw te evalueren. 

⋅ Die nieuwe evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. De enquête van de eerste evaluatie 
wordt in dezelfde vorm nog een keer uitgezet, zodat de uitkomst hiervan vergeleken kan 
worden met de uitkomst van de eerste enquête. 

 
6. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
Geen mededelingen.  
 
7.  Rondvraag 
Geen vragen. 
 
 
Besluitenvergadering 

  
  
  
  

 
1. Organisatiedagen 2019-2020 
De GMR stemt in met het overzicht Organisatiedagen 2019-2020 met de volgende aanvulling: 
De maandag na de kerstvakantie is een organisatiedag voor onderwijsontwikkeling. Afge-
sproken is de rest van die week de middagen (vanaf 13.00 uur of vanaf 14.00 uur, dit wordt 
nog uitgezocht) ook beschikbaar te stellen voor onderwijsontwikkeling. Die week wordt ge-
werkt met een 40 minutenrooster.  
 
 
 
Diana Stol 
ambtelijk secretaris GMR 
juli 2019 
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Besluiten GMR 2018-2019 
 
 

Datum Besluit Instemming/Advies 
18-09-
2018 

Jaarplanning Stad & Esch sep-
tember t/m december 2018 

I-P De personeelsgeleding stemt in met de jaarplanning 
Stad & Esch september t/m december 2018 op voor-
waarde dat de leerlingenbesprekingen uit de jaarplan-
ning worden gehaald.  

18-09-
2018 

Plan van aanpak Risico, Inventari-
satie & Evaluatie (RI&E) 

I De GMR stemt in met het plan van aanpak RI&E. 

13-11-2018 Opdracht haalbaarheidsonder-
zoek vormgeving bestuurlijke sa-
menwerking CSG Dingstede en 
Stad & Esch 

I De GMR stemt in met de opdracht tot het uitvoeren 
van een haalbaarheidsonderzoek voor duurzame sa-
menwerking tussen CSG Dingstede en Stad & Esch.  

13-11-2018 Herijking Strategisch Beleidsplan 
2016-2021 

I De GMR stemt in met het Strategisch Beleidsplan 
2016-2021. 

13-11-2018 Samenwerkingsovereenkomst 
gedeelde dienstverlening (Van 
Reest tot Linde) 

I De GMR stemt in met het aangaan van een duurzame 
samenwerking gedeelde dienstverlening (Van Reest 
tot Linde). 

18-12-
2018 

Aanwezigheid en verlof (verlof-
boekje) 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het 
document Aanwezigheid en verlof (verlofboekje) d.d. 
november 2018 

18-12-
2018 

Begeleiding en beoordeling 
nieuwe medewerkers 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het 
document Begeleiding en beoordeling nieuwe mede-
werkers d.d. november 2018. 

18-12-
2018 

Vergoeding mobiele telefonie I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
regeling Vergoeding mobiele telefonie d.d. september 
2018. 

18-12-
2018 

Meerjarenbegroting 2020-2024 A De GMR geeft een positief advies op de meerjarenbe-
groting 2020-2024 

18-12-
2018 

Vakantieregeling 2019-2020 A De GMR geeft een positief advies op de vakantierege-
ling 2019-2020 en adviseert de dag die nog over is, 
net als dit schooljaar, in te zetten op de maandag na 
de open dagen in Meppel. 

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 studiedagen 
vindt nog overleg plaats met de directeur-bestuurder. 
Instemming op het volledige overzicht kan dan plaats-
vinden in de volgende vergadering op 4 juni 2019. 

04-06 Formatie en formatieplan 2019-
2020 

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

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

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

meld: ‘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: ‘sport-
activiteiten’ 10 euro. 

 Overzicht schoolkosten 2019-2020: bij VSO leerjaar 
3 ontbreekt bij verplichte schoolkosten: Gereed-
schap, werkschoen, e.d., overall, etc., zie leerjaar 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). 
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02-07 Organisatiedagen 2019-2020  De GMR stemt in met het overzicht Organisatiedagen 
2019-2020 met de volgende aanvulling: De maandag 
na de kerstvakantie is een organisatiedag voor onder-
wijsontwikkeling. Afgesproken is de rest van die week 
de middagen (vanaf 13.00 uur of vanaf 14.00 uur, dit 
wordt nog uitgezocht) ook beschikbaar te stellen voor 
onderwijsontwikkeling. Die week wordt gewerkt met 
een 40 minutenrooster.  

 


