
 

 
GMR Wijzer in Opvang en Onderwijs - Notulen 

 

Datum: 15-02-22                                                                    volgnummer 3 
Duur:  
 

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

Locatie Burgemeester van Lierplein 77, Vlaardingen (online via Teams) 

CvB: Juliet van der Lugt en Jacqueline Veder 

Voorzitter: Mark van Lier 

Vicevoorzitter Pablo van der Valk 

Secretaris:  Susanne Boeckx 

 
 

Agendapunten Recht 
1 Opening 

1.1 Mededelingen GMR  

Verslag:  
- Silke is afwezig door ziekteverlof en zwangerschapsverlof 
- Mark heeft contact gehad met de Jan Ligthart over een eerdere mail die verstuurd is naar de GMR. 
Deze is besproken in de GMR. Mark stuurt een schriftelijke bevestiging naar de voorzitter van de MR 
- Samira zou deelnemen als ouder de GMR. Helaas zijn haar kinderen van school gewisseld, waardoor 
zij niet kan plaatsnemen in de GMR. De vacature staat open 
 
Samenstelling GMR 
- Susanne vraagt via de MR-en om ouders voor de GMR. 
- Eli vraagt de directeur van de Jenaplan om werving eventuele ouders van de Jenaplan. De 
continuïteit vanuit de Jenaplan is noodzakelijk bij eventueel toekomstig vertrek van Eli. 
 

2 Vaststellen stukken 

2.1 Vaststellen agenda 
2.2 Vaststellen notulen december 2021 

 

Bijlagen:  
2a 2021-12-15 Notulen GMR vergadering  

Verslag:  
2.1 Agenda wordt vastgesteld 
2.2 Notulen wordt vastgesteld. 
 

3 Mededelingen bestuurder 

3.1 Mededelingen bestuurder Ter kennisname 

Bijlagen:  
3a Mededelingen bestuurder 

Verslag:  
3.1 Aanvulling bijlage mededelingen bestuurder:  
Er zijn mededelingen over: Feestje Kameleon 10 jaar, de Globe excellente school, NPO gelden 
gemeenten, Inspectie Onderwijs, bestuurlijk overelg P&O,generatiepact, personeelstekorten, werving 

https://stichtingwijzer.sharepoint.com/:w:/r/sites/BES-AFD-GMR/Gedeelde%20documenten/General/2022/2022-02-15%20GMR%20vergadering/2021-12-15%20Notulen%20GMR%20vergadering%202.docx?d=wc00cd8d2f46649c684a04988a6b852dc&csf=1&web=1&e=BRFsbx
https://stichtingwijzer.sharepoint.com/:w:/r/sites/BES-AFD-GMR/Gedeelde%20documenten/General/2022/2022-02-15%20GMR%20vergadering/Mededelingen%20CvB%2002-2022.docx?d=wb78284cac3064107aef7f82ad9b37223&csf=1&web=1&e=2adEcP


 
 

nieuwe directeuren, binnenklimaatmaatregelen, functionaris gegevensbescherming, coalitieakkoord 
en thema burgerschap. 

4 Leraren te kort 

4.1 Aanpak leraren te kort: Meer ruimte voor een andere dag- en 
weekindeling 

Ter kennisname  

Bijlagen: 
4a Aanpak leraren te kort 

Verslag:  
4.1 De G5 steden krijgen qua aanpak iets meer marge. Zij worden iets coulanter bekeken. Dit geeft 
wellicht meer ruimte voor andere keuzes. Hiermee is er wellicht meer instemming van de inspectie 
wat betreft een andere dag-weekindeling.  
Dit zal mogelijk aangevraagd worden voor volgend schooljaar. In vergadering van 19 april 2022 zal het 
Bestuursformatieplan besproken worden in de GMR. Hiervoor is instemming van de GMR vereist.  

5 Kwaliteit/Corona 

5.1 Kwaliteit/corona Ter kennisname 

Bijlagen: 
5a  

Verslag: 
- Er zijn toenemende zorgen over de kwaliteit: 
Wat is het effect op de motivatie voor medewerkers als de tussenopbrengsten tegenvallen. Zijn de 
medewerkers toegerust om anders les te geven als er zoveel wisselingen zijn: de feedback op het 
gemaakte werk wordt de dag erna onvoldoende gecontinueerd. 

6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

6.1 Bezetting GMR 
6.2 Verdeling werkgroepen GMR 
6.3 Vacatures nieuwe leden? 

 

Bijlagen: 
6a 

Verslag:  
6.1 De GMR is onderbezet. Er zullen leden geworven moeten worden voor zowel de oudergeleding als 
de personeelsgeleding  
Pablo heeft vandaag zijn laatste GMR-vergadering. In de functie als adjunct directeur van de 
Ericaschool kan hij niet meer deelnemen aan de GMR. 
 
Oudergeleding 
- Mark is tot september 2022 voorzitter. Zijn taak zal moeten worden overgenomen door een 
ouderlid, zoals in het GMR-statuut staat beschreven. 
- Eli is ouder van de Jenaplanschool  
 
Personeelsgeleding  
Susanne is nu nog secretaris van de GMR. Zij zal vicevoorzitter worden van de GMR. Zij is 
personeelslid van het Startpunt 
Marvin is personeelslid van de Ericaschool 
Silke is personeelslid van IKC Samenwijs 
Jolanda is personeelslid van IKC de Wereldwijzer 
 
 
6.2 
Nu de GMR onderbezet is, is het lastig om de werkgroepen te verdelen. In de vergadering van 19 april 
2022, zullen we nogmaals bekijken hoe we de werkgroepen kunnen verdelen. 
 

https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/noodplannen-g5/g5-andere-dag-en-weekindeling


 
 

6.3 Vacatures  
- Secretaris GMR 
- Lid oudergeleding (3x) 
- Lid personeel (1x) 
Mark, Pablo en Susanne zullen met elkaar vacatures opstellen.  
 

7 Wat staat er op de ‘rol’ 
- Jaarverslag naar de MR’en 
- bestuursformatieplan. 
- Volgende vergadering 19 april 
- Melding nieuwe leden GMR Nieuwsbrief. 

8 Rondvraag 

 
 
 

 
 
 


