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Actie en besluitenlijst vergadering 

Datum:  16 november 2021 
 
Aanwezig:    
GMR               Chantal Pijls, Ron van Wessel, Stephan Scheeren, Kim Janssen-Lommen, Remko Dormans,  
  Stephan Gerards, Sandy Verdonk-Gubbels, Joost Kempen, Stephanie Palmen en Ricardo van Wijk. Lindsay Tiesters 
CvB:   Dhr. R. Kruszel, mw. K. Huijnen en dhr. J. Wevers 
Gast:  Janine Deckers en Danny Krijgsman 
Afwezig: Rob Janssen 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten. 
 

02.  Vaststelling Agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Mededelingen CvB  - Het CvB heeft een procesdocument gemaakt ten aanzien van de arbeidsmarkttoelage. Dit document 
is ondersteunend aan de vraag van de GMR. Het document wordt aan de GMR gestuurd. 

- Er zijn veel coronabesmettingen onder jonge kinderen. Aan de PO-raad is gemeld dat door de 
besmettingen regelmatig een aantal groepen van een school niet aanwezig is. Het CvB ondersteunt de 
directeuren en de leerkrachten waar mogelijk. Regelmatig vindt crisisberaad plaats met de clusters en 
worden de medewerkers op hoogte gehouden van de actuele situatie. 
Door deze situatie kunnen NPO-middelen niet worden ingezet. 
Vanuit de GMR wordt gemeld dat kinderen soms enkele weken thuis zijn door besmettingen in het 
gezin. Deze kinderen krijgen niet altijd online onderwijs. De GMR vraagt het CvB hoe om te gaan met 
kinderen die langer afwezig zijn. 
Het CvB meldt dat het protocol van de PO-raad is dat zoveel als mogelijk onderwijs moet worden 
gegeven. Een leerkracht die in quarantaine thuis is, kan online lesgeven. Wanneer de leerkracht ziek 
is, wordt gekeken of kinderen opdrachten kunnen krijgen. Dit advies is nog niet formeel aan de 
scholen gemeld en wordt op 17 november a.s. in het crisisberaad besproken. 
De GMR meldt dat door ziekte van leerkrachten, andere leerkrachten overbelast raken. Tussen 
scholen kunnen grote verschillen ontstaan omdat de situatie afhankelijk is van het aantal zieke 
leerkrachten. 

- Er zijn momenteel drie vacatures. 
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03a.  Bestuursrapportage 
onderwijskwaliteit 

 Janine Deckers heeft aan de hand van een presentatie een toelichting. 
De data worden via het systeem van Parnassys verzameld en hiermee wordt de bestuursrapportage 
gevuld. Op basis van de input in de bestuursrapportage is een kwaliteitskalender gemaakt. Deze 
kwaliteitskalender moet leiden tot een gezamenlijke kwaliteitsstructuur.  
Doel is dat de scholen overzicht hebben en dat moet leiden tot inzicht. De data kunnen basis zijn voor een 
ontwikkelingsgericht gesprek. 
De normen van de onderwijsinspectie worden aangehouden. Op basis van de input kan ook gekeken 
worden of deze past bij het schooladvies. 
 
Aan de hand van de kwaliteitskalender leren de scholen hoe zij de data kunnen interpreteren. Alle 46 
scholen gaan werken aan een bepaalde basis en een kwaliteitscultuur.  
Een aantal thema’s worden gezamenlijk opgepakt. Dit kan leiden tot werkdrukvermindering. 
Bij een themakaart hoort elke maand ook een vragenuurtje voor de medewerkers.   
Communicatie over de kwaliteitskalender vindt plaats via het bestuursjournaal, de directies en de IB-ers. 
Ook staan er mededelingen in Mijn Parnassys. 
 
Janine geeft aan dat dit onderwerp in een onrustige periode wordt gelanceerd. Het begin van de 
communicatie is moeilijk. Nu wordt de bestuursrapportage beperkt tot drie thema’s en zal nog verder 
uitgroeien. Een aantal thema’s kan heel goed bovenschools worden georganiseerd. Dan worden de 
leerkrachten ondersteund en kan de werkdruk verminderen. Medewerkers moeten ervaren dat het niet 
iets nieuws is, maar overzicht krijgen van iets wat ze al doen. Dit helpt hen om zo gestructureerd mogelijk 
te werken. 
Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat door de kalender ook een duidelijk overzicht ontstaat van de 
planning gedurende het jaar. Het is het begin van iets moois. 
 

04.  Update inzet 
onderwijsassistenten 

 Danny geeft aan dat een vervolgsessie in het directieberaad heeft plaatsgevonden op de sessie van juli jl.  
Binnen MOVARE zijn onderwijsassistenten en leraar ondersteuners werkzaam. Deze sessie was 
toegespitst op de onderwijsassistenten.  
Binnen MOVARE werken 107 onderwijsassistenten. Van hen volgen er 26 de opleiding tot leerkracht. 
Aan de hand van een presentatie geeft Danny de bevindingen weer op de vragen. Ook geeft zij de 
genoemde knelpunten en mogelijke oplossingen weer. 
Deze punten worden nog met de onderwijsassistenten besproken. Gezien de huidige problemen door 
corona zal deze niet op korte termijn plaatsvinden. Het CvB wil dit onderwerp komend voorjaar afronden. 
Het dagelijks bestuur van de GMR heeft aan deze sessie deelgenomen en merkt op dat de presentatie 
een duidelijke weergave is van wat in het directieberaad is gezegd. 



  

Pagina 3 van 5 
GMR/actie en besluitenlijst/20211116 

De GMR merkt op dat in de huidige situatie onderwijsassistenten worden ingezet op lesgevende taken, 
deze tijd geldt niet als onderwijstijd. Het is niet duidelijk hoe onderwijstijd wordt gemeten. 
Het CvB geeft aan dat de inzet van het aantal uur onderwijs van tevoren vaststaat en altijd ver boven de 
norm is. Het is niet duidelijk hoeveel onderwijsassistenten worden ingezet op onderwijstijd.  
Een meting achteraf vindt niet altijd plaats.  
Momenteel proberen de scholen een balans te vinden in wat zij kunnen bieden en wat wordt gevraagd 
aan het onderwijs.  
 
De inzet van onderwijsassistenten is dit voorjaar door de GMR aan de orde gesteld in het overleg met het 
CvB. Het is een essentieel punt om met elkaar te bespreken. De GMR herkent de knelpunten. 
Danny geeft aan dat mogelijke oplossingen verder worden uitgewerkt en concreet worden gemaakt voor 
de directeuren, zodat deze kunnen worden ingezet. 
 
Danny Krijgsman wordt bedankt voor de toelichting op de presentatie. 
 

05  Notulen 27 september 
2021 en 20 oktober 
2021 

De notulen van 27-09-2021 en 
20-10-2021 worden 
goedgekeurd en vastgesteld. 

De notulen van 27 september zijn aangepast en worden goedgekeurd en vastgesteld. 
De notulen van 20 oktober worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
Stephan Scheeren wordt aan de werkgroep vakantieregeling toegevoegd. 

06. Vakantieregeling 2022-
2023 

De leden van de GMR gaan 
unaniem akkoord met de 
vakantieregeling. 

 

De werkgroep gaat akkoord met de voorgestelde vakantieregeling.  
Opgemerkt wordt dat de scholen helder moeten communiceren over de temen vrije dagen en 
studiedagen.  
De GMR adviseren unaniem positief op de vakantieregeling. 

07. Verkiezingsreglement 
GMR 

 
De leden van de GMR 
stemmen unaniem in met het 
verkiezingsreglement. 
 
 
 
 

Het verkiezingsreglement is in de vergadering van 20 oktober jl. besproken en naar aanleiding van 
opmerkingen aangepast. 
Uitgelegd wordt dat bij verkiezingen steeds zes zetels vacant worden gesteld, drie medewerkers en drie 
ouders. Wanneer een zetel bij een tussentijdse verkiezing wordt ingevuld, blijft de einddatum staan. 
De leden stemmen unaniem in met het verkiezingsreglement. 
Afgesproken wordt dat de leden, wiens zetel vacant komt, in de volgende vergadering aangeven of zij 
herkiesbaar zijn. 
De overige zes leden zullen in de volgende vergadering aangeven of zij willen deelnemen in de 
verkiezingscommissie. 

08.  NPO-gelden  

 

 
 

Naar aanleiding van de presentatie die Bert Gubbels in de GMR vergadering van 27 september gaf, zijn 
nog een aantal vragen aan hem gesteld. Deze zijn duidelijk en naar tevredenheid beantwoord. 
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De GMR stemt in met de 
bovenschoolse projectgroep 
mits de GMR maandelijks of 
tweemaandelijks de 
rapportage ontvangt. 

Toegelicht werd dat € 50,- per leerling aan administratiekosten in rekening wordt gebracht en achteraf 
een verrekening plaatsvindt. De kosten worden in de maandelijkse rapportage opgenomen. De GMR is 
van mening dat dit een fors bedrag is. 
De GMR besluit in te stemmen met de bovenschoolse projectgroep mits de GMR maandelijks of 
tweemaandelijks de rapportage ontvangt. 

09  Arbeidsmarkttoelage  
 
 
 
 
 
 
Er vindt een extra overleg 
plaats betreffende dit 
onderwerp waarna de GMR 
een besluit neem. 

Aan acht scholen van MOVARE is een arbeidsmarkttoelage beschikbaar gesteld. In de GMR-vergadering 
van 27 september jl. heeft het CvB uitgelegd dat het geld alleen aan deze betreffende scholen kan 
worden betaald. 
In het directieberaad van vorige week gaf het CvB aan dat het geld toch mag worden verdeeld over alle 
scholen van MOVARE, maar dit niet wordt gedaan omdat al toezeggingen zijn gedaan aan de betreffende 
scholen. 
De GMR heeft contact opgenomen met de vakbonden CNV en AOB. De reactie van de CNV en de AOB 
wordt aan de leden van de GMR doorgestuurd. 
Opgemerkt wordt dat uitzendkrachten niet in deze regeling zijn meegenomen. In het overleg van 
komende donderdag wordt hierover een vraag gesteld aan het CvB. 
De leden van de GMR mailen hun vragen over de arbeidsmarkttoelage aan het dagelijks bestuur. Er vindt 
een extra vergadering plaats om dit onderwerp te bespreken en een besluit te nemen. 

10.  Terugkoppeling 
overleg met RvT 

 
 
 
 

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van de GMR en een vertegenwoordiging 
van de RvT. 
Opgemerkt wordt dat dit een prettige manier van overleg was. Het is goed om in deze vorm twee keer 
per jaar contact te hebben met elkaar. 
Van het overleg wordt een verslag gemaakt dat eerst aan de GMR-leden die hebben deelgenomen wordt 
gestuurd en na akkoord aan de GMR en het CvB wordt gestuurd.  

11. Info MR-en en bezoek 
MR-en 

 In het laatste bestuursjournaal heeft de GMR een oproep gedaan aan de MR-en om GMR-leden uit te 
nodigen voor hun overleg. Dit is ook via de mail aan de MR-en gevraagd. De GMR wil op deze 
laagdrempelige manier contact leggen met de MR-en.  
Namens de GMR zullen een ouder en een leerkracht aan het digitale overleg van de MR-en deelnemen. 
De MR-en waar nooit contact mee is, worden aangeschreven. 
Sandy meldt dat zij tal van documenten aan de MR-en heeft gestuurd waaronder de jaarplanning.   
In de week van 8 november heeft een cursus begroting plaatsgevonden voor de MR-en. Mogelijk komt er 
een instemmingsrecht voor de MR-en op de hoofdlijnen van de begroting. MOVARE probeert stappen te 
zetten om de directeuren en de MR-en te bewegen hierover in gesprek te gaan. 
 
Op 25 november is een digitale thema-avond gepand. Tijdens deze thema-avond zijn er cursussen voor 
beginners en gevorderde (G)MR-leden en cursussen voor voorzitters en secretarissen. 
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Sandy maakt de cursus voor voorzitter/secretaris aan en nodigt iedereen uit in MS teams. 
Joost maakt de cursus voor beginners aan en nodigt iedereen uit in MS teams 
Stephan maakt de cursus voor gevorderden aan en nodigt iedereen uit in MS teams. 
De gegevens over de deelnemers en de trainers worden aan hen toegestuurd. Degene die de cursus 
aanmaakt, heet iedereen welkom en introduceert de trainer. 
De cursus op de thema-avond start om 18.45 uur. 

12. Rondvraag  De werkgroep integriteitcode vervalt. 
 
Opgemerkt wordt dat het persoonlijk nascholingsbudget voor de leerkrachten is vervallen. 
Het dagelijks bestuur geeft aan dat dit met de nieuwe cao te maken heeft. De tekst van de nieuwe cao is 
nog niet bekend. 

13. Sluiting  Niet meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor hun inbreng en sluit om 21.30 uur de 
vergadering. 

 
 


