Notulen van de GMR vergadering dd. 7 september 2020 op De Meele
Notulist: Bert
Opening: Bert leest het eerste gedeelte voor van het lied van Mozes (Exodus 15)
Aanwezig: Claudia, Marco, Noëlle, Roelof, Joël, Bert en Sven van Brakel (nieuw vanuit Het
Kompas). Gert van Tol is het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig. Allen wordt een
hartelijk welkom geheten.
Hester is met kennisgeving afwezig.
Claudia geeft eerst een voorstelrondje, omdat Sven nieuw lid is.
Gert van Tol krijgt het woord:
In een nieuw wetsvoorstel wordt de positie van de MR en GMR versterkt. Een mail hierover wordt
nog verstuurd. Onduidelijkheden kunnen we op de komende cursusavond aangeven.
1. Gesprekscyclus PCO-N. Gert licht het concept kort toe. Er moet hierover op bestuurlijk
niveau nog een besluit worden genomen. De nieuwe cao is ook nog niet goed met de
leerkrachten besproken. Info avonden zijn niet doorgegaan. Voortgangsgesprekken zijn
belangrijk. Eigen ontwikkeling is van belang. Hierover zijn informele gesprekken. Zijn er
gebieden die onvoldoende ontwikkeld zijn volgen er formele gesprekken. (Dan zit je onderin
het model). Doel hiervan is dat de ontwikkeling weer voortgang heeft en knelpunten worden
opgelost. De medewerker werkt aan zichzelf en geeft reflectie. Verslagen hiervan worden in
een dossier digitaal opgeslagen.
Over dit punt heeft de personeelsgeleding van de GMR instemmingsbevoegdheid. Het kan de
volgende GMR vergadering vastgelegd worden.
2. Functiebouwwerk (op basis van de nieuwe cao). Alle functies moeten duidelijk worden
omschreven. Een her inschaling van salaris kan een gevolg hiervan zijn. Bijvoorbeeld moet
duidelijk worden het verschil tussen een onderwijsassistent en een leraar ondersteuner. Ook
het verschil tussen een leraar in schaal 10 en een leraar in schaal 11.
Verder wordt door ons opgemerkt dat het verschil tussen leraar ondersteuner A, of B, of C
niet duidelijk wordt uitgelegd.
Gert zegt toe dat de functie eisen in een bijlage worden toegevoegd.
3. Huisvesting. Aanpassingen van gebouwen zijn niet begroot. Dit zal dus goed weggezet
moeten worden. De Gemeente Dalfsen gaat alle gebouwen schouwen. In 2021 komt een
aanpassing in de wet die zegt dat renovatie ook door de gemeente moet worden bekostigd.
De vraag blijft of er een grote school in het Middengebied moet komen, of dat de bestaande
scholen (indien nodig) goed gerenoveerd dienen te worden. Visie hierover moet helder
worden.
Ventilatie: meest wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie. Alle gebouwen worden
op dit gebied grondig bekeken door een expert. CO2 meters worden geplaatst.
4. ICT. De digiborden zijn vervangen door smartboards. 75 % van de kosten zijn betaald uit de
kas van de Stichting vermogensbeheer. (Die “formule-afspraak” is afgesproken en
vastgelegd.) De Verenging voor Christelijk onderwijs in Nieuwleusen is in een
ledenvergadering opgeheven.
5. Corona nieuws: we kunnen maar moeizaam testen verkrijgen. Dit betekent dat soms
leerlingen of leraren dagen verplicht thuis moeten blijven. Dit is erg zorgelijk. Dit alles moet
ook goed met de ouders worden gecommuniceerd. Een moeilijke vraag is hoed je met
verkouden kinderen omgaat. Deze kinderen kunnen een risico zijn.
Claudia bedankt Gert voor zijn toelichting.
Na een korte pauze werken we het agenda verder af.

De notulen van de vergadering dd. 22 juni 2020 worden doorgenomen. Er zijn enkele aanvullingen.
Noëlle zal deze notulen verder aanpassen. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat het
verstandig en wenselijk is de notulen nog dezelfde week te maken en te versturen. Ook moet er weer
een actielijst aan de notulen worden toegevoegd.
Vergaderdata: de planning is dat we samen met het bestuur vergaderen op do. 19 november en do.
22 april 2021. Deze vergaderingen zijn altijd in De Wegwijzer. De GMR vergadert vooraf om half acht.
Verdere reguliere vergaderingen plannen we op ma. 25 januari 2021 (op Het Kompas) en ma. 07 juni
2021. (Op De Zaaier).
Rondvraag: * de vraag wanneer we advies- en wanneer we instemmingsbevoegdheid hebben. We
hopen dat deze vraag op de komende cursus duidelijk beantwoord gaat worden.
Bert leest ter afsluiting het laatste gedeelte van het lied van Mozes voor, waarna Claudia de
vergadering sluit.

