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Notulen   GMR-vergadering woensdag 08 juli 2020  

Aanvang 19.30 uur (via Google Hangout, uitnodiging reeds verstuurd) 
 
Aanwezig: Martijn Kunnen, Herman Polderman, Aziza Mhamdi, Rob De Goede, Karla van Donkersgoed, Erika 
Dekker – Hoeve, Rik Berkulo, Marcel van de Blom, Kristian Vlaardingerbroek, Rob Verkaik, Kady van Gelderen 
 
Afwezig: Judi Poels 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Notulen: Notulen vorige vergadering niet meer beschikbaar. 
 
3. GMR zaken 

- Functiehuis: De commissie Personeel (Erica, Rik, (en hulp van Saskia en iemand van VSO)) heeft het 
nieuwe functiehuis van Gewoon Speciaal Onderwijs beoordeeld. Er zijn twee meetings geweest met 
de werkgroep die het nieuwe functiehuis heeft opgesteld. Goed gesprek en kritisch bekeken... 
duidelijk opheldering. Er is wel een grootste verschil PO en VSO. Functies zijn uitgebreid beschreven. 
Aantal functies beschreven op de persoon af. Deze komen niet algemeen overeen, op moment dat 
deze personen weg vallen cq. andere functie dan vervalt.  Orthopedagogen zijn het niet eens met hun 
functiewaardering, dit staat los van het functiehuis, cq. het proces. 
 
De commissie Personeel geeft een positief aan de GMR om in te stemmen met het nieuwe functiehuis. 
 
Vanuit de GMR zijn de volgende vragen gesteld: 
=> VRAAG: 1-8-2020 ingangsdatum niet conform afspraak fusietraject.  
Antwoord: Dit is inderdaad correct, alleen is er een nieuwe CAO gekomen -> verplichting om dit voor 1-
8-2020 ingevoerd te hebben.  
=> VRAAG: Competenties & takenpakketen deze staan niet beschreven.  
Antwoord: Dit is inderdaad correct, deze worden nog vastgesteld. generieke dingen gaan langs  de 
GMR - en specifieke dingen langs de individuele MR. 
 
De GMR stemt unaniem in met het nieuwe functiehuis 
 

- Statuten Medenzeggenschap Gewoon Speciaal Onderwijs:  De werkgroep GMR heeft de 
conceptversie van de medezeggenschapsstatuut en reglement GMR grondig bestudeerd en in een 
aantal vraag- antwoord mails met Kees de Bondt doorgenomen. De commissie is tot de conclusie 
gekomen dat de GMR niet de kan beslissen over de nieuwe statuten, maar de individuele MR’en dit 
moeten doen. Zie in de bijlage de MR aan het bestuur. 
 
Inhoudelijk staat de werkgroep volledig achter het medezeggenschapsstatuut en reglement GMR en 
adviseert de individuele MR’en om in te stemmen. 
 

- Vacature voorzitter: De voorzitter (Martijn Kunnen) stopt aan het einde van het schooljaar aangezien 
zijn dochter naar de middelbare school gaat. De vacature van voorzitter moet ingevuld worden. 
Tijdens de vergadering was er niemand die zich kandidatuur stelde. Afgesproken dat iedereen er de 
komende periode over nadenkt of dit iets is voor hem/haar. 
 

- Nieuwe deelnemers GMR: Herman Polderman is namens de Stuifheuvel nieuw in de GMR. Welkom :) 
 
4. Mededelingen bestuur 
5. Onderwerpen 

a. Besluitenlijst rvb    -> Besproken met Bestuurd 
b. Functiebouwwerk GSOnderwijs  -> Goedgekeurd 
c. Reiskostenregeling    -> Goedgekeurd 
d. Jaarrekening BBO    -> Besproken 
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e. Marap t/m mei 20    -> Besproken (was verwarring rondom de juiste versie, wordt  
           nog doorgestuurd.) 

f. Stimuleringsfonds    -> Goedgekeurd 
 
 

 
Vergaderdata 2019-2020 Tijd Plaats Notulist 

12-02-2020 19.30 uur Stuifheuvel Zeist  

15-04-2020 19.30 uur Maarssen  

27-05-2020 Extra vergadering 19.30 uur online  

08-07-2020  met RvT 19.30 uur Houten  

 
 
 
 
 
 
Actielijst GMR 

NO Datum Wie Actie Deadline Status 

17  27-9-17  GMR  Enthousiasmeren personeelsleden voor 
MR en GMR  

  Blijft actueel  

20  27-9-17  GMR  Onderwerp GMR-café: schooltijden, leren 
van elkaar, bijvoorbeeld wat betreft 
ouderbetrokkenheid. 
SharePoint. Oudercommunicatie, 
gesprekstechnieken  

Voorjaar 
2020  

Dit zal een andere 
invulling krijgen.  

21 15-04-20 MK Training (G)MR organiseren  Ivm Corona geen 
voortgang 

22 15-04-20 MK Bestuurlijk secretariaat regelen GRM  Loopt, wordt door 
Sandy uitgezocht 

 
 
Commissie indeling 

Datum Wie 

Financiën en beheer Roland (adviseur) 
Martijn 

Organisatie 
 

Rob 
Kristian 
Karla 
Marcel 
½ Roland 
Judi 

Onderwijs en Ondersteuning 
Personeel 

Aziza 
Erika 
Rik 

Kwaliteitszorg 
 

 

Markt en omgeving  

Inrichting medezeggenschap Martijn 
Rob 

 
 
 


