
 

 

 

 

GMR-notulen  
  
Datum: 23-06-2020                                                                     Schooljaar 2019-2020: Volgnummer 4  

Duur:   
  

19:30-20:00 Voorvergadering  
20:00-22:00 GMR-vergadering met bestuurder   

Aanwezigen:  Pablo van der Valk, Mark van Lier, Bianca Schoof, 
Isabella Polimeno, Mirjam van Aalst, Kelly 
Jansen, Susanne Boeckx  

Afwezigen: Eli van Toledo, Maaike Stolwijk (vergadering alleen 
met personeelsgeleding) 

CvB:  Juliet van der Lugt  

Voorzitter:  Mark van Lier  

Vicevoorzitter  Pablo van der Valk  

Ambtelijk secretaris:   Susanne Boeckx  
 

  
  

Besproken onderwerp    Acties  

4.1 Opening  
4.1.1 Mededelingen GMR  

4.1 Opening 
4.1.1 Mededelingen GMR 
Er zijn geen mededelingen 

  

4.2 Voorbespreking vragen en 
bevindingen rondom het 
functiebouwwerk  

4.2 Voorbespreking vragen en bevindingen 
rondom het functiebouwwerk 
In de voorvergadering bespreken we onze op en 
aanmerkingen.  

  

4.3 Vastellen Stukken  
4.3.1 Vaststellen agenda  
4.3.2 Vaststellen notulen  

4.3 Vasstellen stukken 
4.3.1Vasstellen agenda 
De agenda is vastgesteld  
4.3.2 Vasstellen notulen 
De notulen is vastgesteld  

  

4.4 Functiebouwwerk  
4.4.1 Vraaggesprek over het 
functiebouwwerk  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4.4 Functiebouwwerk 
4.4.1 Vraaggesprek over het functiebouwwerk 
- Hoe wordt deze gewaardeerd en wat als de IB-
er geen leerkrachtbevoegdheid heeft? Hoe wordt 
deze dan op de juiste manier gewaardeerd?   
- Is IB-er wel een taak te noemen of een functie?  
- Hoe kan men doorgroeien naar een volgende 
functie of schaal? Helderheid naar personeel 
gewenst  
- Er zijn veel collega's met "oude" LB-schalen. Hoe 
houdt Wijzer in het oog dat deze ook de 
werkzaamheden uitvoeren die passen bij deze 
inschaling?  
  

  
  
  
Mark  



 
 

  
4.4.2 Advies GMR  

4.4.2 Advies GMR 

- Advies GMR  
De GMR-P stemt in met het voorgestelde proces 
voor het functiebouwwerk WION en BNOV met 
ondersteuning van de GMR-O  
Op basis van de ontvangen stukken inzake 
functieprofielen en de bijbehorende oplegger en 
nadere toelichting op het proces heeft de GMR 
vertrouwen in het zorgvuldige proces voor de 
implementatie van het functiebouwwerk en de 
communicatie met de betrokken over de 
gevolgen.  
Mark ondertekent het advies.   

4.5 Mededelingen door 
bestuurder  
4.5.1 Personeel  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.5.2 Kwaliteit en beleid  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.5.3 Financiën en bedrijfsvoering  
  
  
  
  
  
4.5.4 Huisvesting  

 4.5 Mededelingen door bestuurder 
4.5.1 Personeel  
- Nieuwe directeur voor IKC Jan Ligthart  
- Adjunct- directeur voor SBO Kameleon  
- Adjunct- directeur voor IKC de Klinker  
- Wegens het vertrek van directeur IKC 
Startpunt staat de vacature nu open.  
- Vanwege de coronaperiode hebben we de 
panelgroepen moeten uitstellen, naar minstens 
najaar 2020  
 

4.5.2 Kwaliteit en beleid  
- Globe heeft excellent aangevraagd. Daarnaast 
starten we een ontwikkeling richting 
Taalexpertisecentrum de   
Globe.   
- Er zijn subsidies beschikbaar voor het 
wegwerken van eventuele gevolgen van een 
verminderd aanbod tijdens de sluiting van de 
locaties. Deze zijn gedoeld om de 
kansenongelijkheid niet verder op te laten lopen.  
Er is ook een subsidie beschikbaar voor VVE 
(peuters). We overwegen deze in te zetten in de 
herfstvakantie en kerstvakantie.  
  
4.5.3 Financiën en bedrijfsvoering  
- Hanneke Rens ondersteunt de organisatie met 
een analyse van de bedrijfsvoering. Dat maakt de 
directeuren vaardiger in de bedrijfsmatige 
aansturing van een IKC.  
  
4.5.4. Huisvesting Vlaardingen  
-  De duurzaamheidsmaatregelen, welke als 
eerste stonden gepland in het IHP komen zo goed 
als zeker niet door de instemming van de 
provincie (vanwege de onder toezicht stelling van 

  



 
 

de gemeente Vlaardingen). Deze wordt 
niet gezien als onuitstelbaar en onvermijdbaar. 
Dat is zuur, aangezien er bewust is gekozen voor 
deze uitvoering in de eerste twee jaar, om de 
budgetten goed te verdelen en het voor de 
gemeente behapbaar te maken.  
Voorbereidingen voor de nieuwbouw van IKC 
Klimop en IKC het Breinpaleis zijn wel gestart  
  
Huisvesting Maassluis  
De overleggen voor het huisvestingsplan van 
Maassluis lopen nog. Het vaststellen daarvan 
heeft gevolgen voor de renovatie van 
IKC Panta rhei, welke nog zeker een jaar of 10 op 
zich laat wachten. Er is opdracht gegeven om 
het plein nu voortgang te laten vinden.  
  

4.6 Terugblik op de Coronaperiode 
en het opengaan van de scholen  

4.6 Terugblik op de Corona periode en het 
opengaan van de scholen 
Toelichting vanuit het bestuur  

  

4.7 Rondvraag  4.7 Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag  

  

4.8 Sluiting vergadering  4.8 Sluiting vergadering 
De vergadering wordt gesloten  

  

 


