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Notulen VG 2018-02-28
Aanwezig:
Thea van Moorst (voorzitter),Randalf Colaris , Denise Dorssers, Limda Joosten, Eddy
Huijs, Ruben Nabben, Frank Kusters, Pascal Willemsen
Notulist:
Limda Joosten
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen vergadering 31 januari 2018
Randal moet Randalf zijn. De GMR keurt de notulen goed.
3. Mededelingen vanuit bestuur
Thea heeft van het bestuur een nieuw protocol lief en leed gekregen en deelt dit uit. Het gaat om
vergoedingen voor feestelijke activiteiten voor medewerkers die een bepaald aantal jaren in dienst
zijn. Onduidelijk is of bv 20 euro per fte een volledige fte moet zijn. Duidelijker zou zijn 20 euro
per persoon in vaste dienst. Thea koppelt dit terug naar Peter.
4. Mededelingen vanuit GMR
- werkdrukonderzoek
De vorige vergadering is door Cora een kosteloos werkdrukonderzoek voorgesteld, een enquête
van het vervangingsfonds. Dit zou door Akkoord/ Cora uitgezet worden naar de teams. Per school
zouden door de directie van de school 5 leerkrachten gevraagd worden dit in te vullen. Er worden
vragen gesteld over 7 domeinen. De leerkrachten die het ingevuld hebben krijgen een rapportage
die ze kunnen bespreken met de directeur en de directeur krijgt een schoolanalyse. De
voorbeeldrapportage is nietszeggend en geeft geen inhoudelijke informatie over de werkdruk die
wordt ervaren. De GMR ziet van deze enquête de meerwaarde niet en stelt voor deze niet te gaan
gebruiken.
- stakingsgelden
De GMR stelt voor van de stakingsgelden toch een onderzoek te laten doen naar werkdruk, maar
dan een onderzoek dat meer gedetailleerde beeld over waar/ hoe werkdruk ervaren wordt.
- solvabiliteit
Een aantal scholen hebben ideeën aangeleverd voor de besteding van de solvabiliteitgelden. Er
worden veel verschillende dingen gevraagd. Ruben stelt voor een voorzet te maken voor het
voorstel naar het bestuur.
- Bijeenkomst evaluatie overlegmodel GMR en MR’en
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Op 28 maart is er een bijeenkomst van de GMR met de MR’en waarin het overlegmodel
geëvalueerd gaat worden om zo input te krijgen voor de beslissing overleg of basismodel voor de
komende 3 jaar. Besloten wordt dat Peter niet bij deze vergadering aanwezig is, hij zal in de
vergadering van april of mei bijgepraat worden hierover.
5. Rondvraag en sluiting
Denise: per 1 mei is er een verandering van de wet op privacy. Is er al bekend wat dit gaat
betekenen voor ons als scholen? Thea neemt dit op met Peter.
De voorzitter sluit de vergadering.
Actielijst:
Onderwerp
Lief en leed
Wet op privacy
Solvabiliteit

Actie
Vraag m.b.t. vergoeding per fte of per
persoon aan Peter
Vraag m.b.t. gevolgen voor scholen aan
Peter
Voorzet voor voorstel aan bestuur

Wie?

Wanneer?

Thea

z.s.m.

Thea

z.s.m.

Ruben

z.s.m.

