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Actie en besluitenlijst vergadering 

Datum:  14 april 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Chantal Pijls, Ron van Wessel, Stephan Scheeren, Kim Janssen-Lommen, Remko Dormans,  
  Stephan Gerards, Sandy Verdonk-Gubbels, Joost Kempen, Stephanie Palmen, Rob Janssen en Ricardo van Wijk 
CvB:   Dhr. R. Kruszel, mw. K. Huijnen en dhr. J. Wevers 
Gast:  Danny Krijgsman en Marion Kleinen 
Notulen: Chantal Pijls 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten. 
 

02.  Vaststelling Agenda   

03. Evaluatie 
Vervangersbeleid 

 Danny licht in een presentatie de evaluatie 2.0 van het Vervangersbeleid toe. Er heeft een evaluatie 
plaatsgevonden bij de directeuren en bij de vervangers. De opkomst van de vervangers (6) was laag. Er 
heeft een uitvraag plaatsgevonden onder vervangers en daar kwamen antwoorden als: ‘Ik ben geen 
vervanger’, terwijl deze personen wel op de kostenplaats vervangers staan. Er wordt nog dieper 
onderzoek gedaan waarom er zo weinig vervangers aanwezig waren en hoe hun mening alsnog gepeild 
kan worden.  
 

04.  De Startende leraar bij 
MOVARE 

 Marion licht in een presentatie het beleid ‘Startende leraar MOVARE’ toe. Na de vergadering zullen we 
het definitieve beleid ontvangen, waar de PGMR om instemming wordt gevraagd.  

05  Mededelingen CvB  Voor aanvang van de vergadering hebben we de mededelingen op papier ontvangen. Daar zijn verder 
geen vragen meer over.  
 

06. Notulen 9 maart 2022 De notulen worden goed-
gekeurd en vastgesteld. 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
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07. Bestuursformatieplan 
2022-2023 

De PGMR stemt in met het 
Bestuursformatieplan 2022-
2023 
 

Vanuit de GMR zijn er altijd veel vragen over het Bestuursformatieplan. Het is voor ons niet altijd 
makkelijk te lezen en oogt niet altijd even transparant. In een gesprek met Eric zijn de zaken toegelicht. 
Volgend schooljaar nodigen we Eric uit in een vergadering, het plan kan dan worden gepresenteerd en 
meteen vragen over worden gesteld.  
De PGMR stemt unaniem in met het Bestuursformatieplan 2022-2023. 
 

08.  Voorzitter/ secretaris 
GMR 2022-2023  

 

Sandy Gubbels en Chantal 
Pijls blijven secretaris en 
voorzitter van de GMR.  

Buiten Sandy en Chantal zijn er geen gegadigden voor de functies van secretaris en voorzitter binnen de 
GMR. Sandy en Chantal worden unaniem herkozen.  

09.  MR bezoeken OGMR ontvangt voor ieder 
MR- bezoek een 
vacatievergoeding van €50,-  

Afspraken voor MR bezoeken lopen wisselend bij de verschillende groepjes. Het heeft bij iedere groep de 
aandacht.  
 
OGMR ontvangt voor vergaderingen en Thema-avonden een vacatievergoeding van €50,- per 
bijeenkomst. Hier voegen we de MR-bezoeken aan toe. Alle aanwezigen stemmen daarmee in.  
We zullen deze afspraak opnemen in het Activiteitenplan 2022-2023.  
 

10. Rondvraag  Er is niemand die wenst gebruik te maken van de rondvraag.  
 

11. Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 
 


