
 

 

GMR Plateau 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Integrale Kindcentra 
Notulen vergadering GMR - maandag 25 januari locatie: videovergadering 

 

Oudergeleding   Personeelsgeleding   Overig  

Paul-Wim Boelens (vz) PWB ✓ Tineke van der Hart (vvz) TvdH ✓ Bert Dekker                       alg. dir. ✓ 

Sandra Dontje (secr.) SD ✓ Mia Jansen MJ ✓ Maria Jansen                     ambt. sec ✓ 

Pim Albronda PA ✓ Sheila Polling SP ✓   

Emiel Poort EP ✓ Natasja Smit NS ✓   

   Jannet Kuntz JK ✓   

✓ = aanwezig L  = komt wat later  MK  = met kennisgeving afwezig 
   E  = eerder weg ZK  = zonder kennisgeving afwezig 

 
1. Opening / vaststellen agenda 
PWB opent de vergadering en heet de aanwezigen van welkom.  
Opmerking dat niet alle bestanden leesbaar zijn in Teams. Actie: voortaan alle bijlagen in pdf zetten. 
 
2.  Mededelingen dagelijks bestuur  
Eerst nemen we afscheid van Ina Doorten met dank voor de prettige samenwerking en de prima 
werkzaamheden. 
PWB heeft de volgende mededelingen: 

1. Het zijn drukke maanden geweest waarin veel gevraagd is van de GMR-leden. 
2. M.b.v. de input van de VOO zijn er aanvullende vragen gesteld aan Plateau waarna een 

positief en constructief overleg is gevolgd. Ook de aangeleverde stukken worden positief 
ontvangen. 

3. DB GMR heeft periodieke afstemming gehad met afvaardiging van medezeggenschap van 
opvang, gesproken is onder meer over Plateauraad, Corona en begroting.  

4. BD heeft in het vooroverleg laten weten dat er een extra vertrouwenspersoon bij komt 
speciaal voor de ouders en dat er in overleg met het VO geen extra dag voor de TT wordt 
ingepland. Verder heeft hij zijn ideeën verteld over een andere vorm van compensatie voor 
het medezeggenschapswerk. 
 

3. Actie- en besluitenlijst plus vastgestelde notulen 27-11-2020 
Actie- en besluitenlijst worden geactualiseerd. Actie: Maria 
 
4. Ingekomen stukken: 

1. N.a.v. de mails van de Kindcentra Baggelhuizen, Vuurvogel, Heksenketel en Sterrenschip 
(voor of de laatstgenoemde verdeeld) blijft de GMR bij het standpunt dat er een vrije dag 
moet komen voor de TT. Wanneer om advies gevraagd wordt zal de GMR dit bespreken. 

2. Vacature OPR: niemand uit de GMR 
3. Mails over conciërge van de Th. Thijssen. De GMR concludeert hier geen rol in te hebben. De 

school krijgt een mail. Actie: Maria 
 

5. Begroting: 
Overleg met Guido en Bert door PWB en SP wordt als constructief en positief beoordeeld evenals de 
stukken die n.a.v. de vragen zijn gekomen. De conclusie is dat het nog niet perfect is, maar wel goed 
genoeg. Met de toelichting erbij kan de GMR dan ook een positief advies geven. De volgende 
aandachtspunten worden daarbij wel meegegeven: 

1. Volgend jaar rekent de GMR op een beleidsrijkere begroting 
2. Daarbij dan graag een (separate) toelichting op de grote bedragen (evt. een bijlage) 
3. De risico analyse ziet de GMR graag vroeg in 2021 plaatsvinden, i.v.m. krimp en corona 
4. Extra aandacht voor het op tijd aanleveren van de begroting zodat het half oktober voor de 

1e keer op de agenda van de GMR kan staan.  
Actie: opstellen brief positief advies Maria 
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6.   Criteria toedeling: 
TvdH komt met de opmerking dat er een andere weging dan voorheen wordt toegepast namelijk  
verschillend voor directeuren, leerkrachten en ondersteunend personeel. De vragen die daarbij 
opkomen zijn: is dit een wijziging? En zo ja, wat zijn dan de consequenties? 
Deze vragen worden straks gesteld aan BD en afhankelijk van zijn antwoord besluit de PGMR daarna 
al dan niet in te stemmen.  
 
7. MARAP 
Ter kennisgeving aangenomen 
 
8.  Voorbereiding gesprek Raad van Toezicht: (NS en SD) 
 De belangrijkste vragen zijn: 

1. Hoe staat RvT t.o.v. de vorming van de Centrale Plateau Raad? 
2. Waar ligt hun focus de komende tijd? 
3. Wat vinden zij van de begroting? 

Graag ontvangt de GMR na het gesprek op 15 februari een snelle terugkoppeling via de mail. 
 

9. Memo evaluatie Arbo dienstverlening  
Hier nemen we kennis van. 
 
10. Voorbereiding nieuw ondersteuningsplan  
Het bijbehorende stuk wordt opgespoord door Maria en in Teams gezet om in te vullen. Ook zal zij 
de OPR berichten dat wij dit in de volgende vergadering gaan bespreken zodat onze opmerkingen 
z.s.m. daarna volgen.  Indien het niet lukt om het in Teams in te vullen dan s.v.p. melden bij DB GMR  
dan zoeken we een andere oplossing. Actie: allen  
 
11. Covernotitie wijziging vertrouwenspersoon  
De GMR neemt hier kennis van en denkt dat het een verbetering is. Ook de aangenomen persoon 
lijkt capabel te zijn. 
 
12. Portefeuille CAO 
Geen nieuwe informatie. 
 
13. Portefeuille ICT  
Er komt binnenkort een afspraak om mee te kijken. We zijn nog niet benaderd voor plaats te nemen 
in de BAC voor een nieuwe beleidsmedewerker ICT. Dit komt aan de orde bij de mededelingen van 
Bert Dekker.  
 
14. Portefeuille IKC 
Bij de eerstkomende bijeenkomst op 3 februari a.s. is er iemand uitgenodigd die al verder is in dit 
traject om te leren van diens ervaringen.  De werkgroep bij monde van PA laat weten dat zij een 
positieve visie hebben op het proces. Het gaat wel snel maar niet onverantwoord. Bovendien staat 
er nog niets vast; alle medezeggenschapsorganen moeten uiteindelijk nog instemmen. Fijn is dat 
Bert Dekker de grote tijdsinvestering erkent van de werkgroep. 
We hebben het voortaan over de Centrale Plateau Raad. 
 
De volgende agendapunten worden straks behandeld (punt 15 en 16) of in het gesprek met Bert 
Dekker meegenomen (punt 17 en 18) 
 
19. Mededelingen Bert Dekker 
N.a.v. de mededelingen die wij van BD op schrift hebben gekregen hebben wij de volgende vragen: 
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1. Vraag over allocatiemodel van TvdH: klopt het dat de inzet van de formatie per school nu per 
functiesoort wordt gedaan vooral met het oog op de inzet van de middelen ter verlaging van de 
werkdruk?  
Antwoord BD: Dit is om transparanter te zijn en zo meer inzicht te krijgen in de kosten en 
kostensoorten zodat er meer beredeneerde keuzes gemaakt kunnen worden. 
2. Vraag over de vele recente wisselingen van directeuren.  
Antwoord BD: Dit gaat om unieke gevallen en in één geval is er sprake van doorstroming. 
3. Vragen over beleid inzake Corona en ziekteverzuim.  
Antwoord BD: Ziekteverzuim is nog, gezien de omstandigheden, relatief laag. De werkdruk is wel 
hoog door de online lessen en de noodopvang. De vinger wordt aan de pols gehouden. Wat betreft 
de zogeheten achterstanden zegt BD dat hier grote woorden gebruikt worden in de media en dat we 
de achterstand pas echt kunnen meten als de scholen weer open zijn. Het welzijn van de kinderen 
staat echter op de 1e plaats. Met het VO is afgesproken dat de kinderen zogeheten ‘kansrijk’ 
geplaatst worden dus zo hoog mogelijk. De leerkrachten van de bovenbouw worden hierin meer 
betrokken door het VO.  
4. Als reactie op punt 3, de instelling van de Centrale Plateau Raad klaar in juni 2021 zegt BD dat dat 
inderdaad iets te stellig is gezegd. Moet uiteraard eerst langs de betreffende 
medezeggenschapsorganen.  
5. Punt 4c: lid van GRM in de BAC voor beleidsmedewerker Educatief Digitaal Werken zegt BD dan 
hier één lid van de GMR voor wordt gevraagd. PWB en PA bespreken dit samen. Dit start in 
februari/maart. 
 
BD wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. 
 
De vergadering komt nog even terug op punt 6: Criteria toedeling (instemming PGMR) n.a.v. 
antwoord BD op de vraag van TvdH. De gehele GMR staat hier positief tegenover dus de PGMR kan 
instemmen met dit onderdeel. Actie instemmingsbrief: Maria 
 
15. Werkwijze met een werkgroep  
Deze werkwijze wordt als effectief en prettig ervaren. Aan de werkgroepen wordt wel het verzoek 
gedaan om z.s.m. na een bijeenkomst een korte terugkoppeling te geven aan de gehele GMR. Dit 
hoeft maar 2 alinea’s te zijn: één over de vorm/sfeer en één over de inhoud (waar staan we nu?). 
Actie: alle werkgroepen 
 
16. Aanpak sollicitatie nieuwe ouderleden  
We missen nu een ouder-lid waardoor we niet voldoen aan het pariteitsbeginsel (evenveel ouders 
en leerkrachten). Besloten wordt om de medezeggenschapsraden te benaderen of zij een ouder-lid 
hebben die het interessant zou vinden om de komende tijd mee te draaien. Wel met de aantekening 
dat het mogelijk maar tot de zomervakantie zou zijn i.v.m. het aanstellen van de Centrale Plateau 
Raad maar uiteraard kan dit uitlopen. 
Ook zijn er binnenkort meerdere vacatures i.v.m. het vertrek van PWB en SD.  
Actie brief aan MR-en: Maria  

 
20. Rondvraag en w.v.t.t.k.  
 Geen vragen. 
 
21.  Sluiting 
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ACTIELIJST 
 

 

 Wat Datum gereed Wie Status en routing 

25 Mails MRen over TT beantwoorden   Maria gedaan 

24 Brief over vacature oudergeleding naar MR-en z.s.m. Maria  

23 Vragen beantwoorden i.v.m. nieuw ondersteuningsplan Vóór 1 maart allen  

22 Terugkoppeling z.s.m. na bijeenkomst werkgroep  Continu  allen  

21  Brief instemming PGMR criteria toedeling z. s. m.  Maria gedaan 

20 Brief Positief advies begroting  z.s.m. Maria gedaan 

19 Mail aan KC Th. Thijssen inzake conciërge z.s.m. Maria gedaan 

7 overleg werkwijze secretariaat Plateau:  
a) arceren gewenste wijzigingen in beleidsstukken t.o.v. 
eerdere versies 
b) bijlages in pdf in Teams plaatsen 
c) inplannen vergaderdata in outlook GMR leden 

21-09-20 Ageeth gaat 
dit nu doen 

afgehandeld  

10 reactie op voorstel integriteitscode   Paul Wim loopt 

 

BESLUITENLIJST 
 

Wat Datum gereed Wie Status en 
routing 

Instemming PGMR criteria toedeling  25-01-2021 GMR besluit 

Positief advies over begroting  25-01-2021 GMR besluit 

Procedure advisering vanuit GMR  Sandra Besluit 

GMR verslag op de website, 2 weken na vergadering 20-04-20 Ageeth Besluit 

Alle ingekomen stukken worden per mail verspreid aan de 
GMR. Worden wel als “ingekomen stukken” benoemd in de 
agenda 

20-04-20 secretaris GMR Besluit 

GMR informeert MR’en over wijzigingen in beleid. continu secretaris GMR Besluit 

vanaf januari 2020 staan alle gemeenschappelijke  stukken 
voor de GMR in Teams 

continu Ageeth Besluit 

Agenda + stukken GMR, versturen door secretaris GMR continu secretaris GMR Besluit 

Instemming en adviezen wordt alleen in eigen kring gegeven  12-11-2018 GMR Besluit 

Indien stukken voor vergadering niet volledig/te laat zijn, mail 
dit naar het mailadres GMR, dit geldt tevens voor andere 
vragen/onduidelijkheden 

11-06-2018 GMR Besluit 
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Elk jaar in februari vertrouwenspersoon uitnodigen 29-01-2018 GMR Besluit 

VOO blijft en de AOB gaat er af, die zeggen we op. 18-12-2017 GMR Besluit 

GMR scholing: MR cursus  13-11-2017 GMR Besluit 

Afmelden bij vz Vanaf 10 okt. GMR Besluit 

Concept notulen 3 dagen op- of aanmerkingen (geen reactie is 
akkoord), daarna door naar Stafbureau  

Elke 1e vrijdag 
of ma. na de 
vergadering 

GMR/Maria Besluit 

Regelmatig stukje in nieuwsbrief Plateau Volgende DB Besluit 

Tijdwaarnemer 19 sept. Tineke Besluit 

Start vergadering 19:30, inloop vanaf 19:15 7 okt. GMR Besluit 
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ACTIEPUNTEN VOOR DE VOLGENDE VERGADERINGEN 
 

Januari 2021 

- Ziekteverzuim (vast punt) 

- Projectgroepen (vast punt) 

- Stageprotocol 

- Uitnodigen vertrouwenspersoon voor vergadering maart (vast punt) 
 

Maart 2021 

- Ziekteverzuim (vast punt) 

- Projectgroepen (vast punt) 

- Organisatie vervolg-avond thema GMR 

- Bestuursformatieplan voorbespreken 

April 2021 

- Ziekteverzuim (vast punt) 

- Projectgroepen (vast punt) 

- Reactie Bestuursformatieplan 

Mei 2021 
- Ziekteverzuim (vast punt) 

- Projectgroepen (vast punt) 

 

Juli 2021 

- Ziekteverzuim (vast punt) 

- Projectgroepen (vast punt) 

September 2021 

- Ziekteverzuim (vast punt) 

- Projectgroepen (vast punt) 

 

Oktober 2021 

- Ziekteverzuim (vast punt) 

- Projectgroepen (vast punt) 

- Vervolg thema-avond GMR; organiseren sept. 2020; formeren werkgroep 

November 2021 
- Ziekteverzuim (vast punt) 
- Projectgroepen (vast punt) 
- Hoogte vergoeding oudergeleding (jaarlijks terugkerend) 
- Vervangingsschema, eigen risicodrager evalueren  
- Rooster van aftreden bespreken 

December 2021 
- Ziekteverzuim (vast punt) 
- Projectgroepen (vast punt) 
- Management rapportage 
- Evaluatie PMO 
- Vakantierooster (vast punt) 

 

Data volgende vergaderingen 

23-06-20 21-09-20 23-11-20 11-01-21 25-01-21 08-03-21 19-04-21 21-06-21 
 


