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Actie en besluitenlijst vergadering 
Datum:  31 mei 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Ron van Wessel, Stephan Scheeren, Kim Janssen-Lommen, Remko Dormans, Stephan Gerards,  
  Sandy Verdonk-Gubbels, Joost Kempen, Stephanie Palmen, Rob Janssen, Lindsay Tiesters en Ricardo van Wijk 
Afwezig: Chantal Pijls 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 
 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten. Chantal is verhinderd 
 

02.  Vaststelling Agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Beleid incidentele 
extra beloningen 

Dit onderwerp wordt voor de 
vergadering van 7 juli a.s. 
opnieuw geagendeerd. 

Omdat Thei Iding verhinderd is, wordt dit onderwerp voor de vergadering van 7 jul a.s. opnieuw 
geagendeerd.  

04.  Notulen d.d. 14 april 
2022 

Sandy bespreekt met Chantal 
of de vraag aan Danny 
Krijgsman over het wegkopen 
van medewerkers in de 
notulen wordt opgenomen.  

Sandy nam via Teams deel aan deze fysieke vergadering. Wanneer iemand via Teams aan een vergadering 
deelneemt, moet de microfoon goed wordt gepositioneerd, zodat degene die via Teams meedoet ook 
alles hoort.  
 

05  Startende leraar bij 
Movare 

De GMR gaat unaniem 
akkoord met het beleidsstuk 
Startende leraar bij Movare 

Marion Kleine heeft in de vergadering van 14 april een presentie gegeven over het onderwerp ‘Startende 
leraar bij Movare’. Het dagelijks bestuur heeft enkele vragen gekregen van de GMR-leden. Deze zijn met 
Danny Krijgsman besproken. 
Toegelicht wordt dat een Inductie-arrangement een speciaal inwerkprogramma is, waarin ook de 
begeleiding is opgenomen.  
Op voorstel van de GMR zijn de namen uit het beleidsstuk verwijderd.  
De GMR gaat unaniem akkoord met dit beleidsstuk 

06. Thema-avond 1 juni  Er zullen ongeveer 50 mensen aanwezig zijn. Van 22 scholen zijn de directeuren en voorzitters MR 
aanwezig plus enkele mensen die door directeuren zijn uitgenodigd 
Om 18.15 uur start de inloop. Er zijn drie workshops van elk drie kwartier. Er is geen plenaire start . 
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De GMR -leden begeleiden de directeuren en voorzitters MR-en naar de diverse ruimtes. De voorzitter en 
directeur van een school volgen samen de workshops. 
De volgende drie workshops worden gegeven: 

- De CvB geeft een toelichting op de stand van zaken strategisch beleidsplan 2023-2025 
- Andre van Kemenade verzorgt een workshop 
- Henk Nieborg geeft een workshop over de grijze gebieden in de medezeggenschap 

Enkele leden van de GMR zijn op 1 juni verhinderd. 
 

07. Penningmeester GMR 
2022-2023 

Kim Janssen-Lommen heeft 
volgend schooljaar de taak 
van penningmeester 

In de vergadering van 14 april zijn de secretaris en voorzitter benoemd voor volgend schooljaar. 
Kim is bereid om haar taak als penningmeester volgend jaar voort te zetten. 
De GMR-leden gaan er unaniem mee akkoord dat Kim volgend jaar penningmeester is. 
 

08.  MR bezoeken 

 

Het dagelijks bestuur 
bespreekt met de CvB de 
problemen om MR-en te 
bereiken en de mogelijkheid 
om vanaf volgend schooljaar 
telefonisch contact op te 
nemen met de voorzitter MR. 

Sandy en Stephan hebben twee MR-en bezocht. De directeur was bij het overleg aanwezig. 
Zij hebben een verslag gemaakt van het overleg en dit ook aan de MR en de directeur gestuurd. 
Dit verslag kan door de GMR worden gebruikt als voorbereiding op een vervolgbezoek.    
Afgesproken wordt dat vragen die door de MR worden gesteld, in het verslag worden opgenomen. 
Volgend schooljaar gaan de GMR-leden naar dezelfde MR-en om zo een inhoudelijke verdieping mogelijk 
te maken. 
 
Ten aanzien van het leggen van contact met de MR-en die niet op een oproep van de GMR reageren 
wordt voorgesteld telefonisch via de school contact op te nemen met de voorzitter MR.  
Gegevens van MR-leden die op de site van de scholen staan zijn niet actueel, waardoor het lastig is MR-
leden persoonlijk te benaderen. Dit komt onder andere doordat een aantal scholen problemen heeft met 
de website.  
Mogelijk zijn er op 1 juni directeuren en voorzitters aanwezig met wie een afspraak kan worden gemaakt. 
 

09  Rondvraag  Op 7 juli is de laatste vergadering van dit schooljaar gepland. Aansluitend is er een etentje. Informatie 
hierover wordt nog naar de GMR-leden gestuurd. 
Remko Dormans is op 7 juli verhinderd. 

10  Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 


