
Notulen GMR  
2-10-2017 

Aanwezig: William, Angelique (Voorzitter), Jörgen, Marjolein (Notulen), Fred, Cardia, Mark,  
Jan Willem, Jolanda, Leonieke, Amber, Gemma. Jeannette en Hans. 
Afwezig: Anouk 
 
Welkom 
Opening, vaststellen agenda 
Er zijn geen punten ter aanvulling. 
 
Kiezen voorzitter/secretaris 
Secretaris: Marjolein 
Voorzitter: Jan Willem gaat in overleg met zijn leidinggevende over het voorzitterschap  
 
GMR Wij de Venen 
De voorzitter van de GMR Wij de Venen wil graag met de voorzitter van Morgenwijzer om de tafel. 
Morgenwijzer wil graag de reden te weten waarom hij/zij overleg wil. Onze voorzitter neemt contact 
op. 
 
Website 
Bea de Ridder zet alles op de website voor de GMR. 
 
Vakbond lidmaatschap 
William gaat navragen of oud-SoporaGMR nog lid is van de AOB. Zo ja dan zetten we dat om naar 
Morgenwijzer. 
 
Informeren achterban 
Mark en Leonieke gaan nadenken over het informeren van de achterban. Zij komen de volgende 
vergadering met een voorstel. 
 
Ter informatie/rapportage 

- Datum workshop Sharepoint (volgende vergadering 27-11-17) 
- Leerlingadministratie moet aan elkaar geschreven worden 
- Hamonisatiekalender; graag jaartallen erbij zetten (actie CvB) 
- Vacatures: er moet een brief geschreven worden naar personeel oud-SKBA en de ouders van 

Morgenwijzer. Mark en Leonieke pakken dit op. Begin november gaat de brief eruit. 
 
Ter advisering 
Zie de punten verderop. 
 
Ter instemming 
-Schoonmaak scholen: Vragen:  taakverzwaring schoolleider? Hoe ziet de verdeelsleutel tijd eruit aan 
de hand van de grootte van de school? Naam bedrijf die voor ogen is? Moet er een aanbesteding 
komen? Medewerker verleent hand en span diensten?? 
- Spreidingsplan: we zien geen waarborg dat openbaar onderwijs blijft in de dorpen. Borging ligt bij 
de MR. 
 
  



20.45 uur CvB schuift aan 
 
Ter informatie/rapportage 
Er is nog geen datum voor de workshop Sharepoint. Het duurt ongeveer een uur. Graag op 27 
november. 
Kunnen er jaartallen geplaatst worden bij de harmonisatiekalender? CvB gaat dat aanpassen. 
 
Ter advisering 

- Opleidingsovereenkomst; de jaartallen staan. Er hangt een subsidieregeling aan vast en dat is 
nog niet rond. De PABO’s gaan inhoudelijk hun curriculum steeds meer aanpassen, maar nog 
wel langzaam. Er is zorg over de belasting van de leerkracht, het wordt een taakverzwaring. 
Het is de bedoeling dat 75% van de groepen op een school een stagiaire gaat begeleiden. 
Er komt een positief advies. 

- ICT organisatie Morgenwijzer; alle scholen zitten in de experimenterende fase. Leren van en 
met elkaar. Niet iedereen het wiel laten uitvinden. 
Er komt een positief advies. 

- ICT coöperatie; er worden alleen diensten afgenomen. 
Er komt een positief advies. 

- Kaderbrief begroting;  
Er komt een positief advies. 

 
Ter instemming 

- Schoonmaak scholen; GMR stemt in 
- Spreidingsplan voor scholen; GMR stemt in mits er in het stuk opgenomen wordt dat de 

identiteit en grondslag behouden blijft van een school die naar een andere stichting 
overgaat. 

 
Mededelingen van / vragen aan CvB 

- Hoe gaan we de instemmingen/adviezen aan CvB doorgeven? 
Graag alles onderbouwt op schrift. Dus als er geen instemming komt, dan onderbouwen met 
argumenten. Dit geldt ook voor adviezen, deze adviezen er ook bijgeven. 

- Hoe ga je om met een kleine aanstelling en de 60 uur van GMR. Dit overleg je met je 
leidinggevende. 

 
Rondvraag 
CvB vraagt naar de ervaring van de GMR tot nu toe. CvB heeft het als prettig ervaren. 
Een lid geeft aan dat er een fijne basis ligt. We moeten nog nadenken over hoe we ons als GMR gaan 
neerzetten. Dat is nog een zoektocht. 
 
Er wordt een suggestie gedaan voor de taakverdeling van de GMR. We willen nog geen verdeling van 
taken. 
 
Boven de COA uren krijgen de voorzitter en secretaris 20 extra uren.  
 
Mark gaat de MR van Ter Aar polsen over de stand van zaken van hun fusietraject. 
 
Afspraak: 
We stemmen aan het eind van de vergadering, zonder aanwezigheid van CvB over de stukken en 
geven pas later de uitkomst aan CvB via een brief die de secretaris uitdoet. 
 
  



Punten volgende vergadering: 
-workshop Sharepoint. 
-CvB vertelt over de verschillende processen in de dorpen m.b.t. samengaan van scholen 
-Begroting GMR Morgenwijzer indienen bij CvB 
 
27-11-2017  
15-01-2017 
19-02-2018 
16-04-2018 
04-06-2018 
 
Onderwerpen om over na te denken: 
-Onderwijskwaliteit 
-Eigen functioneren GMR 
-Scholing GMR 
-Overleg Raad van Toezicht 
-Welke ondersteuning heeft de GMR nodig? 
 


