Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Datum:
Aanvang:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

16-12-2021
20:40 GMR deel
Jeroen M., Marcella K., Marcella H., Barry, Maarten, Bianca, Dennis, Martine,
Robertjan, Mariëlle, Tom, Dick, Roel.
Ilse K.
Gabriëlle

Plaats:

Online via TEAMS

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen, mededelingen, ingekomen stukken
•
Afberichten: Ilse K.
•
Bespreking concept notulen GMR 14-10-2021 2a
Ongewijzigd vastgesteld.
• Vragen en antwoorden, n.a.v. GMR vergadering 14 oktober 2021 2a.1
Degene die deze vraag had gesteld vindt dat zijn vraag niet goed is beantwoord. Graag nogmaals
vraag uitzetten ter verduidelijking.
•
Mededelingen en lopende zaken
2b
Er wordt verteld over de voortgang van de Blosseraad. Hiervoor wordt een werkgroep opgezet.
Voor de werkgroep kan men zich opgeven via de mail.
•

Conceptnotulen OR-CCR-GMR 20-09-2021

2c

•

Notulen 02-09-2021 RvT-CvB-GMR-OR-CCR

2d

•

Notulen 30-09-2021 DB-KT

2e

Ongewijzigd vastgesteld.
Ongewijzigd vastgesteld.
Ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen documenten
De 2 onderstaande vragen zijn gesteld door een ouderlid van de GMR. Dit n.a.v. de vrijwillige
ouderbijdrage innen. Dan vooral hoe de oudervereniging hiermee omgaat, ouders aanspreken op het
schoolplein waarom ze niet betaald hebben.
Op vraag 1 een antwoord namens Sandra de Nijs. Op vraag 2 een antwoord namens Siebrand Konst.
1. Is er beleid /zijn er voorzieningen waarop de OR-en van scholen AVG-proof kunnen
communiceren met ouders (bijvoorbeeld voor het innen van de ouderbijdrage)?
Er is geen specifiek begeleid t.a.v. communiceren vanuit de OR.
De meeste locaties maken gebruik van Kwieb, waarin ook een betalingsmodule zit om het schoolgeld
te innen. Het communiceren loopt vaak via de administratieve kracht.
Via een oudercommunicatieapp communiceren is AVG proof.
Met vriendelijke groeten,
Sandra de Nijs
Informatiemanager Bedrijfsprocessen
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2. Is er Blossebeleid op het navragen van ouders die nog geen vrijwillige ouderbijdrage (niet
kunnen of niet willen) betalen? 1. Is er Blossebeleid op het navragen van ouders die nog geen
vrijwillige ouderbijdrage (niet kunnen of niet willen) betalen?

Het antwoord is dat hier geen beleid op is. Er is namelijk een verandering in de wet gekomen en
hierin is vastgelegd dat scholen kinderen niet meer van activiteiten mogen uitsluiten wanneer ouders
de ouderbijdrage niet betalen. De school moet op dat moment uit eigen middelen de bijdrage
bijleggen.
Siebrand Konst
Hoofd Kwaliteit

--Er worden niet echt antwoorden gegeven op de gestelde vragen. Dit toch weer bij de
school/directeur terugleggen. Een ander ouderlid gaat dit ook bij haar school navragen hoe dit
gebeurd.
Binnen de GMR vinden ze dit vervelend om te horen en namens de directeur zou hier een reactie op
moeten komen.
Het is een klein dorp en de vraag is redelijk verkeerd gevallen. Er zou op het schoolplein een stuk
veiligheid moeten heersen.

4. Bespreken en stemming
•

Beleid LIO
4a
Status: ter instemming
Er is gestemd en is aangenomen.
In verschillende documenten stonden spelfouten. Dit is doorgegeven aan het bestuurssecretariaat ter
aanpassing.
•

Advies aanpak RIE
Status: ter instemming

4b

Er is gestemd en is aangenomen.

5. Rondvraag
Vraag 1: Over de vitaliteit bij de vertrekkende werknemer: ligt het initiatief van het eindgesprek bij
de werknemer? Nee, dit ligt bij Blosse.
Vraag: 2: We zijn overgegaan naar een nieuwe arbodienst. Het personeelslid had na 2 dagen ziek zijn,
een mailtje namens hun niet gelezen. Na een paar dagen weer een mail ontvangen, nu met
vragenlijst. In die vragenlijst stond ook een vraag op welke datum je weer aan het werk zou gaan. Als
je ziek bent weet je dit toch niet? De procedure loopt niet helemaal lekker. Als eerste stap zou eerst
de leidinggevende contact met de zieke moeten opnemen (niet uit controle maar uit medeleven).
Het komt vervelend over.
Het is een beetje een schemergebied, als werkgeven mag je dit eigenlijk niet vragen. Het DB gaat
hiermee verder.
Vraag 3: Deze week was dinsdagavond een persconferentie (m.b.t. coronamaatregelen). In de
middag werd er op 1 school een vergadering hierover gehouden. Daarin werd door leidinggevende
verteld dat de leerkrachten thuisonderwijs moesten regelen. In de avond hoorde wij dat dit een extra
week vakantie werd voor de kinderen. Hierdoor werd de afspraak van die middag weer
teruggedraaid. Ook werd expliciet verteld dat het voor het personeel geen week vrij betekende en de
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medewerkers elke dag aanwezig moeten zijn tussen 9.00 en 16.00 uur, dit terwijl het advies is: werk
zoveel mogelijk thuis. Remco (CvB) zei ook dat je je werk zoveel als mogelijk thuis kan doen (i.o.m. de
locatie). Ze zouden dit dus beter anders kunnen communiceren.
Vraag 4: Wat is het percentage van ouders welke geen ouderbijdrage betalen? Er zullen hierdoor
minder activiteiten gepland worden.
Vrijwillige ouderbijdrage: aangezien er afgelopen jaren (dit jaar en vorig jaar) veel activiteiten niet
doorgingen i.v.m. corona, is er nog veel geld overgebleven? Hoe is begroting hiervoor opgesteld? De
oudervereniging heeft dit opgesteld. Als MR heb je hier ook instemming in bij het vaststellen hiervan.
6. Sluiting
De eerstvolgende vergadering is op: 27 januari 2022
(Vervolgens: 3-3-2022, 6-4-2022(gez.), 12-5-2022, 9-6-2022 en 30-6-2022)
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Stemming

Beleidsstuk:

Beleid LIO

Besproken in
werkgroep:
Datum:

Datum GMR
vergadering:

16-12-2021

Stemuitslag:

__12___ stemmen vóór
___0___ stemmen tegen
_______ onthielden zich van stemming
Beleidsstuk is aangenomen/afgekeurd*

* Doorhalen wat NIET van toepassing is.

Onderbouwing stemuitslag:
Aandachtspunt:
Spelling in een aantal documenten.

-

In de LIO werknemersovereenkomst staat het woord “afrond”, dit moet zijn “afrondt”
zijn.
- In het LIO beleid staat bij STAP 5 “haal”, dit moet “haalt”zijn.
Graag aanpassen.
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Stemming

Beleidsstuk:

Advies aanpak RIE

Besproken in
werkgroep:
Datum:

Datum GMR
vergadering:

16-12-2021

Stemuitslag:

___12__ stemmen vóór
____0__ stemmen tegen
_______ onthielden zich van stemming

Beleidsstuk is aangenomen/afgekeurd*

* Doorhalen wat NIET van toepassing is.

Onderbouwing stemuitslag:

