
 

 

 
Notulen GMR-vergadering 

12-12-2022 
Aanwezigen: 

Oudergeleding GMR (OGMR) Personeelsgeleding GMR (PGMR) 

Paul Noom (voorzitter) Linda Mantel (Secretaris), afwezig 

José Puiman Marie-Cecile Ruwiel 

Kim Visser Karin Teunizen, afwezig 

Nadja Tromp, afwezig Karianne Wever (afwezig, verlof) 

Norien Hussain Britta Mantel 

Vacature Nanda Louis 

Vacature Vacature 

 
Namens college van bestuur: Brigit Schumacher (voorzitter CvB), Ellen Voskuilen (lid) en Tijs de Tombe (bestuurssecretaris) 
Namens de Raad van Toezicht: Henk de Jong, Saskia Goedhard, Gürkan Celik & Jan Goedhart 
 
1. Opening van de vergadering 
De vergadering wordt om 19.34 uur geopend door de voorzitter 
Voorstel rondje RvT en GMR i.v.m. nieuwe leden. 
 
2. Gezamenlijke vergadering met RvT en CvB 

• Pact Poelenburg & Peldersveld met uitbreiding Zaandam-Oost (presentatie van het CvB) 

Ooit pact gesloten voor 20 jaar voor Poelenburg en Peldersveld. Nu 5 jaar bezig. Wordt uitgebreid naar 

Zaanstad Oost. 28 partijen bij betrokken en vooral ook de bewoners zelf. Centraal doel is om de kansen te 

verhogen op een goede toekomst van de kinderen die er nu opgroeien. Criterium is dat het een 

aaneengesloten gebied is. Wormerveer/ Krommenie/ Assendelft kunnen daarom niet meegenomen 

worden, hoewel sommige scholen daar wel baat bij zouden hebben. Ellen is lid van het dagelijks bestuur 

namens het primair onderwijs en de kinderopvang. Verlengde leertijd uitbreiden is een dilemma omdat er 

op andere scholen soms niet aan de wettelijke verplichtingen voldaan kan worden. Financieel blijft het ook 

een uitdaging. Veiligheid is toegenomen, minder ondermijning, straten zijn schoner. Het is wel iets van de 

lange adem. Resultaten van de scholen gaan licht omhoog. Betrokkenheid van ouders bij school is 

toegenomen.  

• Wat er ter tafel komt van de RvT en/of de GMR 

De RvT is op zoek naar een volwaardig nieuw lid, wegens vertrek van één van de leden. Als er uit de 

selectie blijkt dat er ook een ingroeiend lid geschikt zou zijn is daar ook gelijk ruimte voor. Er moet ook een 

werving komen voor de vacature die vrij komt voor de baan van Ellen. Woensdag 11 januari komt Gerald 

Knol hier de hele middag. De tijd van 16.00 uur tot 17.00 uur is voor de GMR gereserveerd. Dat uur gaat 

gebruikt worden om het profiel op te stellen. Paul zit in de selectiecommissie voor de RvT. Voor de nieuwe 

bestuurder moet er ook iemand komen.  

Speerpunten RvT: begroting 2023. Kennis genomen van meerjarenbegroting. Goede stappen gezet in de 

beleidsrijkheid van de begroting. Er is nog steeds een onderwijscommissie; kwaliteit van het onderwijs. 

Audits die uitgevoerd worden. Gesproken over de huisvesting en de uitdagingen die daar liggen in het 

onderhoud van de oude gebouwen. Hoe zorgen we dat de schoolgebouwen aantrekkelijk blijven? In de 

RvT heeft iedereen zijn eigen aandachtspunten. 

 

3. Vaststellen vergadering 
De agenda is vastgesteld. Er zijn geen punten die toegevoegd moeten worden. 

 
4. Mededelingen CvB 

• De begroting is goedgekeurd. De opmerkingen van de GMR zijn er ook in verwerkt. Het is veel 
duidelijker geworden dan voorheen. Na 3 maanden en 7 maanden volgt er weer een rapportage over 
de besteding van het geld. Ook de inhoudelijke punten zullen daarin herkend worden.  

• Vorige week was de officiële opening van Dynamica aan de Noordsterweg. 



 

 

 
 

• De betaling van niet bevoegden en bevoegden voor de groep (LIO-stagiaires en klassenassistenten) 

Zie vragen. 

• Bestuurlijke visitatie (verdere uitleg, wat gaat dit inhouden?) 

De PO raad wil de kwaliteit verbeteren en dat bestuurders van elkaar leren. Daarom is er visitatie binnen de 

besturen die elkaar bezoeken. ZP wil hier graag aan mee doen. Het is een intensief traject, met meerdere 

dagen en ook een stuk met zelfreflectie. Datum is vastgesteld op 15 mei. Wie van de GMR wil daaraan 

deelnemen. Mag zowel van ouder- als personeelsgeleding zijn.  

• Beleidsnota bevoegden en onbevoegden voor de klas (verdere uitleg/aanvullingen) 
n.v.t. 

 
5. Beleidsstukken Zaan Primair, vragen voorbereiden en doornemen:  

Zie hieronder bij het volgende punt, inclusief de antwoorden. 
 
6. Beleidsstukken Zaan Primair, vragen aan het CvB:  
 

• Beleidsnota bevoegden en niet bevoegden voor de klas (verdere uitleg/aanvullingen) 

Blz Waar gaat het stukje over? Vraag/opmerking Antwoord 

5 3.1 Onderwijsassistenten met 
een inschaling in schaal 4 of 
schaal 5. 
Een directeur kiest er regelmatig 
voor om in ‘’noodgevallen’’ een 
onderwijsassistent te vragen om 
de groep over te nemen. Het is 
dan wel belangrijk dat er een 
bevoegde Leerkracht begeleiding 
kan bieden en zo nodig bij kan 
springen 

Op dezelfde blz staat net er boven: Nee: 
bij zelfstandig lesgeven toegestaan. En 
hier staat dat een directeur dat toch 
soms voor kiest als er maar een 
bevoegde leerkracht begeleiding kan 
bieden en zo nodig bij kan springen. 
Maar die bevoegde LK is er niet of 
bedoelen jullie hiermee dat een 
leerkracht dan voor zijn eigen klas even 
weg gaat om zo te kunnen begeleiden? 
Dit lijkt mij niet de bedoeling. Mogelijk 
dit stukje meer beschrijven wat wel en 
niet kan? Meer omdat elke directeur hier 
anders mee om kan gaan. En mag een 
assistent zelf nee zeggen. Ik vind dat dat 
ook beschreven moet staan. 

Hier wordt bedoeld dat er op school een collega of 
adjunct/ directeur af en toe kijkt om een oogje in het zeil 
te houden. Het mag niet helemaal zelfstandig. 
 
Een onderwijsassistent is niet verplicht om aan dit verzoek 
mee te werken. 
 
Het is niet altijd zo dat het, het beste is voor de 
onderwijskwaliteit om de groepen allemaal altijd maar 
zoveel mogelijk op school te laten komen. 

  Zelfde vraag voor lerarenondersteuner.  
En op de vorige vergadering hebben we 
het juist gehad over de 
lerarenondersteuner bij het onderdeel 
loopbaanontwikkeling. Toen werd er het 
volgende gezegd: De functie die hier 
beschreven is, kennen wij alleen in het 
SO. Vandaar dat SO erbij staat. Het is niet 
bedoeling dat deze mensen onbevoegd 
voor een SO klas gezet worden.  
Nu kan een directeur dit toch vragen aan 
een lerarenondersteuner. Ik vind dat dit 
dan toch beter beschreven moet worden 
en ook dat iemand nee kan zeggen. 

Inmiddels zijn er wat meer leraarondersteuners en daar 
geldt feitelijk hetzelfde voor. 

 Het doel van de notitie is dat er 

duidelijkheid wordt gegeven 

over welke medewerkers 

zelfstandig of in nood voor de 

klas mogen staan EN die (nog) 

niet in het bezit zijn van een 

Pabo diploma. 

 

Is er bewust voor gekozen om de 

volgende medewerkers/functies (die 

werkzaam zijn in een school) niet te 

omschrijven? 

Directeur, Adjunct directeur, Intern 

begeleider, Brugfunctionaris, Conciërge 

en administratief medewerker 

Ja, daar is bewust voor gekozen. Adjunct (directeur) en 
zorgcoördinatoren hebben in de regel een 
onderwijsbevoegdheid. 
Brugfunctionaris, conciërge en administratief medewerker 
worden niet ingezet voor de klas. 



 

 

 

 Als een onderwijsassistent door 
de vergoeding hetzelfde verdient 
als een leerkracht, heeft die dan 
ook taken zoals een rapport 
schrijven? 

Algemene vraag Als het voor langere tijd is doet iemand zoveel mogelijk 
taken, maar alleen die taken waar iemand bekwaam in is.  

 

• Kader Bestuurlijke Visitatie 

Geen verdere vragen. 

 

 Losse vragen i.v.m. schoolweging en school lunch 

 Schoolweging: Dynamica staat er niet op hebben die geen schoolweging? Speciaal onderwijs heeft geen schoolweging. 

 Kan Dynamica ook meedoen met de schoollunch? Of zij zijn uitgesloten? Dynamica krijgt geen schoollunch 

 In het overzicht staat Komeet: 31.6 A (Braillestraat) en direct daar onder staat 

Palet. 36.5. Klopt dit? Of wordt hiermee bedoeld dat 31.6 A komt door de 

Braillestraat omdat die eigenlijk 36,5 hebben als schoolweging? 

De weging van 31,6 is voor de Komeet Jupiterstraat. Die is 
geen A locatie. Het Palet moet zijn de Komeet 
Braillestraat. Dat is wel een A locatie. 

 
7. Vrijwillige ouderbijdrage in relatie tot de kansengelijkheid van onze leerlingen 
Ouderbijdrage bestaat uit 2 delen: 1 deel voor alle zaken binnen het schooljaar en 1 deel apart voor het 
schoolreisje. Het is echt vrijwillig en mag geen consequenties hebben. De verwachting is wel dat er minder geld 
beschikbaar zal zijn in de toekomst. Wat doen we daarmee met het oog op de kansengelijkheid? Als ZP hieraan 
bijdraagt gaat het ten koste van het onderwijsgeld. Misschien moet het een educatiever schoolreisje worden. 
Zou het kunnen dat ouders bijdragen aan een fonds voor ZP in het algemeen? De vrees is dat ouders minder 
geneigd zijn om daaraan te betalen. Wat is er mogelijk via de gemeente? Voor schoolreizen kan het nog wel bij 
het jeugdeducatiefonds. Als iemand een gouden idee heeft: laat het weten. 
 
8. Mededelingen & GMR zaken 

• Gedragscode: De GMR krijgt complimenten van het CvB. Zij realiseren zich dat dit stuk niet iets is waar 
Zaan primair voor staat. Ze zijn blij met onze kritische noot en gaan het gehele stuk aanpassen. 

• Scholing GMR & MR 
- Basiscursus MR 
- Verdiepingscursus: relatie MR, bevoegd gezag en RvT 
- Verdiepingscursus: MR en achterban 
Waarschijnlijk is de cursus over MR en achterban niet van toepassing voor de GMR, omdat een GMR lid 
geen ruggespraak hoeft te vragen aan de achterban. We gaan daarom unaniem voor cursus 1 over de 
relatie MR, bevoegd gezag en RvT. 
 

9. Besluitvorming 

• Beleidsnota bevoegden en niet bevoegden voor de klas (advies personeelsgeleding) 
We zijn met 7 personen vanavond. Paul gaat Linda en Karin ook vragen, dus dan kan er gestemd worden. De 
aanwezigen zijn allemaal akkoord met het bedrag van €25,- wat extra per dag wordt uitgekeerd als een niet- 
bevoegde de klas een dag overneemt. 
Notitie 22-12-2022: De beleidsnota bevoegden voor de klas: Positief advies van de gehele GMR. 
 
10. Notulen 14-11-2022 
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen. 
Notulen: goed gekeurd 
Nanda haar naam is Nanda Louis (geen Louise). 
 
11. Rondvraag 
Wie wil er op 11 januari meedenken met het profiel voor de nieuwe bestuurder? Paul stuurt een mail met deze 
vraag naar iedereen. Alle GMR leden mogen aanwezig zijn. 
Verder geen rondvraag. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om: 21.45 uur 
 



 

 

Datum Actiepunten Wie? 

12-12-2022 Agenda en notulen op de website laten plaatsen Secretaris 

12-12-2022 Besluit GMR: Beleidsnota bevoegden en niet bevoegden voor de 
klas (verdere uitleg/aanvullingen) 

Secretaris 

12-12-2022 Doorgeven aanwezigheid GMR op woensdag 11-01-2023: input 
profiel nieuwe bestuurder. 

Secretaris 

12-12-2022 Deelname vanuit GMR (zowel ouder als personeelsgeleding) bij 
bestuurlijke visitatie op 15-05-2023. 

Secretaris 

  Secretaris 

 
 
 
 
 


