
 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

  
Datum : 11 september 2017 

 

Locatie : GvP Middelharnis  

 
Tijd : 20.00 uur 

NOTULEN 

Deelnemers : 

Aanwezig : Ilze Wassink, Annelieza Tanis, George Nieuwland, Alette  
Adriaanse, Yvonne de Waal, Willemien Ariese, Passcha Struik 
Afwezig met kennisgeving : Laurens Knöps 
Afwezig: Paul Knöps 
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1.  Opening 
 De waarnemend voorzitter opent de vergadering met het lezen uit Lukas 6 ‘de wet der liefde’ en gebed. 
 
2.  Verslag vergadering 11 mei 2017 
 De notulen worden goedgekeurd. 
 
3.  Van het College van Bestuur 
 De samenwerking tussen GMR en het College van Bestuur verloopt stroef. 
 We blijven met elkaar in gesprek om de samenwerking te verbeteren. 
 
4.  Uitzwaaien Marijn van Loenen 
 Marijn van Loenen is niet aanwezig. We bedanken Marijn van Loenen hartelijk voor zijn inzet. 
 
5.  Verkiezing oudergeleding (i.v.m. vertrek Marijn van Loenen en Laurens Knöps) 

Er worden verkiezingen georganiseerd onder de ouders van het cluster voormalige Kindwijsscholen tot 1 
januari 2016. 
Verkiezingscommissie: Ilze Wassink en Willemien Ariese. 
 

6.  Planning overleg Raad van Toezicht 
 Dit overleg is 1 à 2 keer per jaar. Het is informatief, uitwisseling van waar wij ons mee bezighouden en 
 waar zij zich mee bezig houden. O.a. hoe de nieuwe organisatiestructuur werkt. 
 De volgende vergadering bereiden we dit overleg voor. 
 
8.  Jaarverslag 
 Komt aan de orde tijdens de volgende vergadering.  
 
9.  Taakbeleid 

 Uren van de leden van de personeelsgeleding van de GMR niet laten drukken op betreffende school, 
 maar uit een algemeen potje. Dit omdat de GMR alle scholen vertegenwoordigd. In een eerder stadium 
heeft de heer Nagtegaal aangegeven dat Cupella gebruikt moet worden en dat de CAO gehandhaafd 
moet worden.   
We zouden willen weten hoeveel overuren er worden gemaakt zonder dat er een vergoeding tegenover 
 staat. We willen de MR-en hierin betrekken om te inventariseren hoe het taakbeleid op betreffende 
scholen wordt ingevuld.  
We onderzoeken de mogelijkheden voor een voorlichting door een externe deskundige. 
 

10.  Wat verder ter tafel komt 
 Beleid plusklassen. 
 
11.  Rondvraag  

De rol van voorzitter rouleert tot er weer een voorzitter is. 
Volgende vergadering is D.V. 2 november. 
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12.  Sluiting 
 Willemien Ariese sluit de vergadering met gebed. 
  
 
 


