
  

 
 

Notulen GMR vergadering 14 mei 2020 

Agenda 

Plaats: Sigmond Werkendam 
Tijd: 20:00-22:00 uur 

Notulist: Tim Dekker 

 

Tijd Onderwerp Wie Doel 

20.00u Opening:  Voorzitter  

20.01u Vaststellen agenda 

Geen aanpassingen nodig 

Allen Informatief 

20.05u Mededelingen vanuit het CvB 

Petra is druk met het 
bestuursverslag concept is 

klaar. 
Er is nog geen reactie op 

geweest dus Petra verwacht 

goedkeuring. 
Corona situatie wordt er in 

opgenomen. 
Afgelopen MT overleg weer 

fysiek. Geen vreemde signalen 
op de scholen. 

Functioneringsgesprekken met 
directeuren gaan van start. 

Directeur Werkendam en het 
proces met bedrijfsarts loopt 

wat traag vanwege het virus en 
UWV. Cindy gaat de vervanging 

doen. 
De opzet voor de nieuwe 

jaarplannen wordt nu gemaakt. 

Brede school Almkerk loopt 
vertraging op. Er zijn nu 2 

nieuwe locaties bekend. 
Almgaard krijgt een extra 

middenbouw HBBgroep.  

Petra Informatief 

20.45u Situatie rond het Corona-virus 

Scholen staan er stabiel in. Er 
is al weer rust op de scholen. 

Petra Informatief 



Leerlingen en leerkrachten 
hebben er zin in. 

21.00u Functie OOP 
Er is een werkgroep ingesteld 

om een document op te stellen 
hoe oop wordt ingedeeld. 

Deadline is 1/11. Dit wordt op 
bestuursniveau uiteindelijk 

ingedeeld. 
Dit is onderdeel van het plan 

om na de vakantie binnen alle 

teams de salarisschalen te 
bekijken. Ook weer verbonden 

aan de gesprekkencyclus. 

Petra Informatief 

21.15u Marap Q1 

- Er was een eenmalige 
uitkering. Die is er in 

februari afgegaan. 
Daarom een minnetje. 

Werkelijk gezien dus een 

plus. 

Allen Informatief 

21.16u Bespreken vraag van Corne 

mbt de frequentie van de 
gesprekkencyclus 

De cyclus is vanuit de 
kwaliteiten van de leerkracht 

bedacht. Waar ligt je 
kracht/talent? Alles om 

eigenaarschap te behouden. 
In die drie jaar: 

1x ambitiegesprek 

1x Beoordelingsgesprek  
1x voortgangsgesprek  

Dat is minimaal. 
 

PGMR is akkoord met het stuk. 
 

Actie: we kijken of we een 
moment kunnen plannen om 

met gezamenlijk overleg MRen 
en GMRen een toelichting te 

geven over dit stuk, door 
degene die het stuk geschreven 

heeft. 

Petra  

21.30u Rondvraag 
 

Allen  



Goof, vraagt of we in de 
notulen en stukken gewoon bij 

naam genoemd kunnen 
worden. 

Iedereen stemt in voor 
goedkeuring. Vanaf nu wordt 

dit gedaan. Bij elk nieuwe lid 
wordt mondeling om 

toestemming gevraagd. 
 

Post wordt besproken, over 
Vormingsonderwijs. Normaal 

gesproken komt dit vaker 
binnen voor MRen. 

 

Actie Goof: 
Leerkrachtgeleding GMR van de 

Wilgenhoek wordt gezocht. 
Deelt de brief 

(vormingsonderwijs) met MRen 

21.40u Sluiting Voorzitter  

Bijlage(n)    

 
 

 
 


