Notulen GMR- vergadering
Dd 16-05-2022
Aanwezigen:
Oudergeleding GMR (OGMR)
Paul Noom (voorzitter)
José Puiman
Mitch Dalmeijer
afwezig
Monique Kerkman afwezig
Kim Visser
vacature
vacature

Personeelsgeleding GMR (PGMR)
Franny Kluyver (secretaris)
Marie-Cecile Ruwiel
Linda Mantel
Miranda Mulder
afwezig
Melissa Hoorn
afwezig
Karin Teunizen
Karianne Wever

Namens college van bestuur: Brigit Schumacher (voorzitter CvB) en Keesjan Res (teamleider financiën)

1. Opening van de vergadering
De vergadering wordt om 19.37 uur geopend door de voorzitter.

2. Vaststellen agenda
Deze wordt vastgesteld.
Er wordt op sommige scholen gesproken over een structurele 4-daagse schoolweek. Aan het CvB vragen
hoe de stand van zaken is.

3. Mededelingen
• Cursussen GMR
Voor beide cursusavonden zijn inmiddels 20 aanmeldingen en er staan 7 mensen op een reservelijst. De
secretaris is in overleg met VOO over het verhogen van het maximum aantal deelnemers van 15 naar 20
personen. Daarover hoort zij morgen meer.
• Concept meerjarenplan (MJP)
Hoe ziet het vervolg eruit? De laatste opmerkingen op het MJP worden verwerkt. Volgende stap is om
het MJP te vertalen in de schoolplannen. Scholen moeten voor 1-1-23 hun schoolplan afhebben. Voor de
zomervakantie komt het MJP naar de GMR.

4. Presentatie CvB over MJP
De teamleider financiën geeft een presentatie over de tot standkoming van het BFP. De GMR heeft
instemming op het BFP. Er is nu geen stuk waarop de GMR instemming kan geven. Voor volgende
vergadering maakt het CvB een overzicht van de uitgaven op een A4, waardoor inzichtelijk is voor de
GMR wat er wordt uitgegeven.
5. Mededelingen CvB
• Nieuwe directeuren
De aanstellingen voor de directeuren zijn bijna rond. Er is één directeur voor De Pionier, De Mei en De
Theo Thijssen is aangesteld. Hiervoor is gekozen, omdat De Theo Thijssen en De Mei op onderwijskundig
vlak van elkaar kunnen leren. Voor De Komeet, voor De Lindeboom en voor De Kroosduiker zijn
directeuren aangesteld. Er zijn twee interne kandidaten aangesteld en de andere drie kandidaten zijn
extern. Er moeten nog twee directeuren en twee adjunct-directeuren aangesteld worden.
• Vacatures op scholen
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Er zijn binnen ZP nu vacatures voor 19 leerkrachten, 4 zorg-coördinatoren en 1 onderwijsassistent. Het
kan zijn dat een school de formatie niet rond kan krijgen en er bv met vakleerkrachten gewerkt gaat
worden om alle groepen bezet te krijgen. Dan wordt er 4 dagen les gegeven door een leerkracht en 1 dag
door vakleerkrachten (muziek, gym, dansen, enz). Het CvB gaat bespreken op welk moment ouders
geïnformeerd gaan worden over de invulling op de scholen. ZP en Agora gaan beide 6 pilotscholen
aanwijzen die gaan werken met een onvolledige formatie. Het lid CvB komt op de volgende vergadering
om de GMR bij te praten over de stand van zaken op dat moment.
• Huisvesting
Het IHP moet nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Er is op Et Buut een positieve
bijeenkomst geweest waarin de raadsleden meegenomen werden in wat een verschil een nieuw gebouw
voor het onderwijs kan betekenen.
De nieuwbouw van Dynamica in Wormerveer is bijna klaar. Na de herfstvakantie gaan de Tjotterlaan en
de Sportstraat over naar het nieuwe gebouw.
• Nieuwe CAO
De salarissen van PO en VO worden gelijkgetrokken. Iedereen gaat er in ieder geval 4% op vooruit.
• Oekraïne
Er zijn op de Panneroodstraat 45 Oekraïense kinderen die in drie groepen onderwijs krijgen. De basis
voor dit onderwijs is het onderwijs voor nieuwkomers. Tot de zomervakantie blijven het drie groepen. De
vluchtelingen wonen op een boot. Het zou kunnen dat er nog een boot bijkomt, dan zijn er ook meer
groepen nodig.
• Bestuurssecretaris
Zij is ziek en dat lijkt lang te gaan duren. Er is inmiddels een interim bestuurssecretaris gevonden. Deze is
aangesteld voor een half jaar. Hij gaat ook de DB-overleggen en GMR vergaderingen bijwonen.

6. Besluitvorming
7. GMR zaken
• Zichtbaarheid GMR en nieuwe leden
Het is lastig om nieuwe leden te werven voor de GMR. Dit heeft er ook mee te maken dat de GMR voor
veel ouders en medewerkers niet zichtbaar is. Hoe kunnen we de GMR meer zichtbaar maken?
Er zijn inmiddels twee vacatures in de oudergeleding en na de zomervakantie zijn er ook twee vacatures
in de personeelsgeleding. In de komende weken gaat de secretaris opnieuw een wervend stukje laten
plaatsen op Sharepoint. Hopelijk komen er dan reacties.
Brugfunctionarissen mogen die ook in de GMR? Eerder mocht dat niet, maar wel bespreken op DBoverleg of het mogelijk is.
Kant en klare tekst voor in de SPA maken en deze naar directeuren sturen, zodat zij het met weinig
moeite kunnen verspreiden onder hun ouders.
• Afscheid GMR leden
Er nemen tijdens de volgende vergadering twee leden afscheid, één lid van de personeelsgeleding en de
secretaris. De secretaris regelt het afscheid van het lid en het etentje. Wie regelt het afscheid van de
secretaris? De nieuwe secretaris? Voorstellen voor etentje zijn: Brouwerij De Hoop, Slager aan de
Schans, Herenhuis, Batavia. De keuze valt op Batavia. De secretaris regelt de reserverin en geeft aan de
nieuwe secretaris door hoe het afscheid geregeld wordt. De locatie voor de laatste vergadering is De
Komeet Braillestraat,
• Vergaderrooster
Dat is in concept klaar en ligt bij het secretariaat van ZP ter afstemming. Zodra het definitief is komt het
via de mail naar de leden toe.
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8. Notulen
De notulen van 14 april 2022 zijn goedgekeurd.

9. Rondvraag
- Z
Datum
03-04-2017

Actiepunten
Agenda en besluitvorming op website plaatsen
Agenda: Locatie etentje en afscheid GMR 27-06-2022
Zichtbaarheid GMR graag op de volgende agenda.

Wie?
secretaris
secretaris
secretaris

3

