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Notulen                                       
Aanwezig: Gert, Claudia, Marco, Sven, Noëlle, Bert en Joël. 
 
1. Opening Ubuntu; ik ben omdat wij zijn. 
 
2. Mededelingen 
-Hester stapt uit de GMR i.v.m. re-integratie.  
 
3.      19.00 bespreekpunten: 
      1. Functiebouwwerk en – differentiatie 
 Officieel verzoek binnen. Korte toelichting. Instemming nodig van de leerkrachten, de drie 
aanwezige leerkrachten hebben geen bezwaren. 
 
      2. Procedure thuisonderwijs  (bijlage met 3-laags model) 
 Bijlage was niet aanwezig, Definitief voorstel wordt eerst besproken in het MT. Gert ligt 
mondeling toe. Drie scenario’s: Kind thuis, niet ziek. Leerkracht thuis, niet ziek. Totale lockdown. Het is 
een document dat redelijk in de basis staat (leerkrachten hoeven niet te verwachten dat ze 20 uur 
voor de camera staan). Moet daarna richting het personeel, daarna naar ouders. Gert beantwoordt 
enkele vragen van Claudia en Sven. Over twee weken wordt dit verwacht fysiek gepresenteerd te 
kunnen worden. Instemming van personeel gewenst. 
 

Claudia heet de nieuwe deelnemers van de vergadering, Heidi, Wiljan en Patrick welkom. Een 
voorstelrondje volgt voor de nieuwere GMR leden. 
 
     1. Stand van zaken Raad van Beheer 
 Heidi licht toe: We hadden een gemengd bestuur, uitvoerend en toezichthoudend. Gekozen 
voor een nieuw model vanwege een tweetal ontwikkelingen. We gaan naar een raad van beheer 
model en willen naar een raad van toezicht gaan. Zo komen de bestuurders meer op afstand. Het 
uitvoerende deel komt nu voor rekening van de directeur bestuurder: Gert. Het wordt zo effectiever. 
Belangrijke vraag is hoe de samenwerking met de GMR gaat worden. Claudia: ook nadelen? Heidi: we 
moeten alert zijn omdat we meer op afstand staan. Bert: hoe gaan we dat doen? Heidi: Er zijn meet 
instrumenten in de vorm van KPI’s. Verder kunnen we geïnformeerd worden door (G)MR. Er komt een 
sharepoint voor stukken, wellicht ook voor de GMR. Waarbij mensen kunnen lezen en/of schrijven 
afhankelijk van hun taak. Er komt nog een vacature i.v.m. het tekort aan kennis op het gebied over 
financiën. De raad zal bestaan uit ouders van kinderen op één van onze scholen, maar er moet ook 
minimaal 1 lid zijn die geen kinderen (meer) heeft op één van onze scholen. Er is een minimum aantal 



van vier leden, meestal zit het aantal leden tussen de vier á zeven leden. GMR mag actief mensen 
aandragen voor het bestuur. 
 
     2. Samenwerking met GMR 
 Verplichting: één vergadering met de Raad van beheer, er is geen verplichting wat er op de 
agenda moet staan. Doel is ruimte voor gesprek. Hoeveel vergaderingen? Voorstel vanuit bestuur is 
om het op twee vergaderingen te houden. De GMR reageert hier positief op. 15 april is de 
eerstvolgende geplande datum. De twee huidige momenten worden ook als logisch gezien. 
 
De drie bestuursleden worden bedankt en succes gewenst met het goed volbrengen van de transitie. 
Actie: Graag de vacature voor het financieel sterke lid tijdig naar de GMR sturen. 

 
      3. Begroting, eerste aanzet (bijlage) 
 Akorda is nog niet zover. Er waren problemen met juiste boekingen voor vervanging. Daar is 
akorda mee bezig. Het gaat om de begroting van het kalenderjaar 2021. Het komt per mail naar ons 
toe zodra dit mogelijk is. De goedkeuring kan niet meer plaatsvinden voor de start van 2021, maar er 
kan dan al wel op gereageerd worden richting Gert.  
 
      4. IKC 
 Op het Kompas draait dit nu, inclusief subsidies. We zijn gestart met verbouwen op de Zaaier, 
er kan gestart worden in januari. Op de Wegwijzer wordt er nu naar gekeken met de hoop daar in het 
voorjaar te kunnen starten. Met deze keuzes komen we beter op de kaart te staan in Nieuwleusen. 
 
      5. Huisvesting  (bijlage rapport ventilatie) 
 De directeuren hebben de rapportages, deze moeten ook in de MR besproken worden. De 
Wegwijzer is dramatisch uit deze rapportage gekomen. Metingen zijn gedaan in omstandigheden dat 
ventilatie goed te doen was. Er is subsidie, maar dit is wel drieluik. Stichting, gemeente en Rijk 
moeten bijdragen. Gemeente Dalfsen heeft al aangegeven niet mee te doen i.v.m. geldtekort. Ze 
probeert het te schuiven op onderhoud, dit zou voor rekening van de vereniging komen. Er is nu een 
test op de Wegwijzer. We trekken hierin samen op met de Dalfser scholen om de gemeente op zijn 
plicht te wijzen. Gert is voornemens een aannemer te vragen een kostenplaatje te maken en daarna 
te spreken met de stichting vermogensbeheer. Gert verwacht dat die positief zullen reageren. Je 
neemt een risico als de gemeente niet doorpakt. Bijkomende reden om te investeren is een komende 
regeling om te kijken of verenigingen genoeg hebben geïnvesteerd. In de berekening van Gert lijkt het 
dat onze vereniging daarboven zit en dus moet investeren. 
 
Bert: Wie neemt de beoordeling van de gymcijfers voor zijn rekening: Gert: de huidige docenten. 
Actie: Gert koppelt dit via de directeuren terug. 
 
      6. MR statuut Kompas (bijlage) 
 Sven vindt het niet een optie goed te keuren zonder actief participerende leerkracht. Boven 
aan pagina 6 staan grote aantallen deelnemers voor een kleine school. In artikel 9 staan zaken die ver 
gaan en aan het bestaan van GMR voorbij gaan.  
Actie: Sven gaat na hoe het document tot stand is gekomen. Wat is echt nodig? 
Actie: Claudia gaat een vergelijkbaar document doorsturen wat in haar ogen minder wollig is. 
 
 
4. Notulen 19 mei 
 Deze zijn goedgekeurd.  

N.a.v. de actiepunten: 
Joël: emailadres bestond al, Noëlle is beheerder. gmr@pco-n.nl  
Claudia: volgende gezamenlijke vergadering is 22 april met Raad van Beheer 

mailto:gmr@pco-n.nl


De punten: Planning volgende vergadering:  
instemmingsrecht over stuk gesprekscyclus. (Noëlle) en Bijlage toevoegen (functie 
eisen) aan functiebouwwerk (door Gert van Tol) zijn afgehandeld. 
 

 
5. Rondvraag 
 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
  
  
6. Afsluiting met het filmpje over de piano stairs 
 
Actielijst: 

1. Terugkoppeling over de gymcijfers (door Gert van Tol) 
2. Doorsturen van een alternatief statuut (door Claudia) 
3. Statuten MR Kompas verbeteren (door Sven) 
4. Formats statuten bespreken in de eigen MR (door allen) 
5. Toezenden van de vacature voor het financiële lid van de raad van toezicht (door Gert 

van Tol) 
 


