VERSLAG GMR VERGADERING 16 juni 2021
20.00 – 22.00 uur (MS Teams)

Aanwezig:
GMR:
Afwezig:

1.

8 leden en de AS
2 leden

Opening / mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

2.

Notulen d.d. 19 mei 2021

Verslag wordt vastgesteld.

3.

GMR gerelateerd

Actie-en besluitenlijst
Wordt doorgenomen.
STAVAZA Verkiezingen
De voorbereidingen lopen naar wens. Verkiezingen (digitaal) zijn op 21-22-23 juni.
Er zijn 6 (4 vrouwen en 2 mannen) van de 8 kandidaten overgebleven. Twee kandidaten
hebben zich terug getrokken, omdat ze geen deel wilden uitmaken van de verkiezingen.
Het digitale proces (MS Forms) is gelukt met de hulp van het bestuursbureau. De
profielen zijn na een refresh gestuurd naar de oudergeleding van alle MR-en.
Voor de (P)GMR waren drie kandidaten voor drie zetels; m.a.w. ze komen automatisch in
de nieuwe GMR.
Training CNV Academie voor nieuwkomers
Het DB stelt voor om via de CNV Academie de MR Compleet training te gaan volgen aan
het begin van het schooljaar.
Bedoeling is dat alle GMR leden de training mee volgen, zodat we allemaal dezelfde info
krijgen en hebben, wij het gevoel krijgen elkaar te versterken en te leren van elkaar.
Streven is om twee geplande GMR vergaderingen hiervoor te gaan gebruiken en wel
20 oktober en 22 december 2021.
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Belangrijk dat we met de trainer Henk Nieborg vooraf een intake gesprek houden om
goed de doelen en inhoud van de training door te nemen. GMR wil hierbij inspelen op het
Rijnlandsmodel en zo weinig mogelijk op het formele. De formele rechten van de GMR
vanuit de Wms worden natuurlijk wel voldoende behandeld. Het gaat er dan wel om,
wanneer ze je moet inzetten. Ook kunnen we nog items vanuit het BOT overleg
meenemen in de CNV training.
Vergadering kan zich goed vinden in de voorgestelde CNV training.
BOT overleg
Het BOT overleg wordt op 22 juni met een werkgroepje voorbereid. Bedoeling was om dit
fysiek te doen maar het CvB geeft aan om het huidig protocol nog te willen volgen. Dat
betekent geen fysiek overleg maar een MS teams vergadering.

Beleid en organisatie

4.

Rapport J. vd Berg (risicoanalyse SKL)
Rapport is ter info ontvangen. We nemen dit nog mee in het overleg van 19 juli met CvB.
GMR zal het CvB vragen wat ze hiermee gaan doen? Welke actiepunten hebben prioriteit?
Ook op de agenda van de RvT plaatsten we dit rapport; thema’s zijn dan de kritiek op
het beleidsdocument (product) en de bestuurscultuur.
Concept verslag GMR-RvT dd. 19 mei 2021
Ter info
HR

5.

Verlenging contract bedrijfsartsen
De GMR kan zich vinden in het voorstel van HR en heeft geen opmerkingen. Er zijn
positieve signalen over de huidige bedrijfsarts.
Actualisatie functiehuis
De GMR is kritisch over de ontvangen informatie van HR inzake de voorgenomen
wijzigingen. Waarom is er hiervoor gekozen? Waarom geen overleg vooraf en ontvangen
we de info alleen op papier? Ook lijkt het erop dat e.e.a. erg snel moet gaan, terwijl dit
een belangrijk dossier is voor de medewerkers. Daarnaast ontvangen we de info erg laat
zodat een goede voorbereiding lastig is. GMR wil zich dan ook niet laten opjagen.
Zorgvuldigheid gaat voor alles.
GMR zal aan HR terugkoppelen dat
•

We informatie hebben bekeken

•

We het onderwerp graag willen doorschuiven naar na de zomervakantie

•

Graag afstemming vooraf met GMR
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Instemmingsverzoek digitalisering personeelsdossiers
Voor ligt het instemmingsverzoek inzake de digitalisering van de personeelsdossiers.
Vooraf is het gehele proces doorgesproken met Bert-Jan en Cherille.
De GMR tekent de oplegger nog niet vanwege de bijlage Q&A. Niet alleen taaltechnisch,
maar vooral dat niet in alle gevallen een antwoord wordt gegeven op de vraag of een
onvoldoende antwoord. Sommige antwoorden roepen ook weer vragen op.
Kortom het document is van dusdanige aard, dat een instemming (nog) niet mogelijk is.
Ook t.a.v. de offerte wordt de opmerking gemaakt, dat nog niet alle keuzes zijn gemaakt
door de organisatie; ook dat maakt het lastig om nu al in te stemmen.

Rondvraag:

6.
•

N.a.v een praktijkvoorbeeld wordt de vraag gesteld wat het actuele
vrijwilligersbeleid van de SKL is? Zijn er bv. modelovereenkomsten en ontvangen
vrijwilligers een vergoeding?
Komt op de agenda van 19 juli a.s.

•

Vraag wordt gesteld hoe zit met de rol van de medezeggenschap inzake
wijzigingen schooltijden en roosters naar komend schooljaar toe.
Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij achterstanden en grotere klassen. Ook is
er extra geld beschikbaar (NPO gelden).
Indien het over roosters en tijden gaat is een MR aan zet.

Volgend overleg: maandag 19 juli 2021
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