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Notulen GMR- vergadering 
Dd 04-11-2019 

Aanwezigen:  
Oudergeleding GMR (OGMR) Personeelsgeleding GMR (PGMR) 

Paul Noom Franny Kluyver (secretaris)                  
Jur Geelen      Marie-Cecile Ruwiel           
José Puiman                   afwezig Linda Mantel                                  

Aytaç Tekintürk    Meghteld Schermerhorn      
Sandra Wolthuis              afwezig Marijke Knauff              
Mitch Dalmeijer              afwezig Nancy Duisdecker            
Monique Kerkman    Miranda Mulder                             afwezig 

 
Namens college van bestuur: Brigit Schumacher (voorzitter CvB) en Ellen Voskuilen 
Namans de RvT: Henk de Jong, Jan Goedhart, Pien de Jong, Saskia Goedhard, Sjoerd Arlman  
 

1. Opening van de vergadering 
De vergadering wordt om 19.35 uur geopend. 
 

2. Vaststellen agenda 
Deze wordt vastgesteld. 
 

3. Overleg RvT 
• Concept MJP 

Bij het schrijven van dit MJP is vanuit bestuur gestart met de punten die vanuit de evaluatie van het oude 
MJP naar voren gekomen zijn. Speerpunt ligt in de resultaten van de Cito-eindtoetsen, een deel van de 
ZP scholen voldoet niet aan de norm die de inspectie stelt. Daarnaast ligt er een focus op taal, i.v.m. de 
laaggeletterdheid binnen de Zaanstreek. 
Vorig jaar tijdens de twee-daagse met de directeuren is het MJP 2015-2019 geëvalueerd. Van hieruit 
konden de directeuren met de punten aan de slag binnen het eigen MJP voor hun school. 
Het personeelstekort is een serieuze zorg, maar het lijkt er niet op dat we de komende jaren genoeg 
leerkrachten zullen hebben. Er zal gekeken moeten worden naar hoe we er slimmer mee om kunnen 
gaan. Welke nieuwe initiatieven zullen er ingezet gaan worden? Hoe bewaken we de kwaliteit van ons 
onderwijs binnen de huidige arbeidsmarkt?  
Het MJP komt nog ter instemming in de GMR vergadering. 
Er wordt gesproken over de veiligheid van de leerkrachten n.a.v. de situatie op De Voorzaan. Hoe gaan 
we er binnen ZP voor zorgen dat we ons bestendiger maken tegen dit soort situaties in de toekomst? De 
GMR zou mee kunnen denken hoe we de communicatie richting ouders zo goed mogelijk vorm kunnen 
geven. 
De RvT heeft behoefte aan een lid dat Zaanse wortels heeft. De GMR wordt gevraagd om hierin mee te 
denken komend voorjaar. 
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4. Brief aan De Werf 

Helaas is gebleken dat de fusie met De Werf van de baan is. Op de laatste ouderinformatieavond bleek 
dat er bij een grote groep ouders geen draagvlak was. Er is door de MR van De Werf niet meer ingegaan 
op een uitnodiging tot gesprek. De intentieverklaring is er nog, dus mocht De Werf zich in de komende 
jaren bedenken, dan is er nog een mogelijkheid.  
Het CvB geeft aan dat het goed is om met de betrokkenen terug te kijken op het proces. 
 

5. Vertrouwenspersoon 
Deze functie wordt ingevuld door ‘vrijwilligers’. Deze mensen opereren wanneer nodig en krijgen een 
vergoeding wanneer zij in actie moeten komen. De trend is dat steeds meer ouders de weg naar de 
vertrouwenspersoon weten te vinden en dat deze taak steeds meer tijd kost. De invulling van de taak 
wordt daarmee ook belangrijker. Het bestuur gaat onderzoeken of het mogelijk is de functie van 
vertrouwenspersoon bij een bedrijf neer te leggen, zodat deze wordt ingevuld door een professioneel 
bedrijf. Er wordt vanuit de bestuurssecretaris informatie ingewonnen bij een bedrijf met vertrouwens 
personen. Van daaruit gaat gekeken worden hoe verder. 
 

6. Mededelingen CvB 
• Stand van zaken vacatures 

Het CvB stuurt een overzicht van het ziekte verzuim en de vacatures. Vorig schooljaar was het verzuim 
behoorlijk teruggebracht. Veel van het verzuim binnen ZP is langdurig. Per 1-11 zitten we op 6%, dat is 
hetzelfde niveau als vorig jaar. Er is een tendens waarbij zichtbaar wordt dat de druk binnen teams hoger 
wordt.  
Er zijn ongeveer 4 fte aan vacatures. Er zijn op dit moment 11 groepen waar een 4-daagse schoolweek is. 
Daarvan is het grootste gedeelte op de Kernschool; die hele school heeft een 4-daagse schoolweek. 
Daarnaast zijn er 3 groepen op De Voorzaan die een 4-daagse schoolweek hebben. 

• Ontmoetingsdag 
De evaluatie is gedaan. In grote lijnen is de uitwisseling tussen de scholen onderling als positief ervaren. 
De lunch in het topsportcentrum werd als positief ervaren. Het middag programma viel in het water en 
werd als negatief beoordeeld. Het elkaar ontmoeten is een punt dat door veel personeel als positief 
ervaren wordt.  

• Huisvesting 
De nieuwbouw voor Et Buut is gestopt. Er is een verschil van inzicht tussen de constructeur en de 
aannemer. Dit moet eerst opgelost zijn voor er verder gebouwd kan worden. Dat wordt een rechtszaak. 
De bouw van de extra lokalen op De Voorzaan is bijna klaar. 

• Staking 6 november 
De staking gaat woensdag 6 november door. Het personeel wordt doorbetaald. 

• Situatie Voorzaan 
Op De Voorzaan is een leerkracht op non-actief gezet n.a.v. een klacht van een aantal ouders. Tijdens de 
afhandeling van dit onderzoek zijn een aantal ouders naar de media gestapt en hebben daar een verhaal 
verteld dat niet klopt met hoe wij deze leerkracht zien. In de herfstvakantie is er behoorlijk veel media 
aandacht geweest. De interim-directeur en het bestuur zijn samen met een communicatie specialist in 
overleg gegaan over hoe hier het beste mee om te gaan. 
Het onafhankelijke bureau dat belast is met het uitvoeren van het onderzoek heeft nog geen uitsluitsel 
gegeven. Daarop wordt nog gewacht. 
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7. GMR zaken 
• Mr-cursussen 

De secretaris is met de opleidingsadviseur van de Zaan Primair academie bezig om het cursusaanbod 
voor de MR-en via de Zaan Primair academie te regelen. Door omstandigheden is deze afspraak 
verschoven naar 20 november. Dat wordt een basiscursus en er wordt aangegeven dat een cursus 
waarin het lezen van een begroting en een jaarrekening centraal staat. 

• Afscheid 
Er wordt afscheid genomen van één van de GMR leden. De secretaris plaatst een oproep in de Zaan 
Primeur voor een nieuwe ouder voor de oudergeleding van de GMR. Daarnaast wordt op de website ook 
een vacature geplaatst. 

• Notulen op website, updaten GMR gegevens 
De secretaris van de GMR en de bestuurssecretaris maken een afspraak om dit te bespreken met de 
website beheerder van ZP. 

• Evaluatie ouders niet meer in de klas vanaf gr 3 in de ochtend 
Dit is tijdens DB-overleg besproken. Er komt einde schooljaar een evaluatie van hoe deze regels nu 
draaien.  
 

8. Notulen 
De notulen van 01-07-2019 zijn goedgekeurd. 
 

9. Rondvraag 
- geen 

 

 
 


