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Stichting 

Primair Christelijk Onderwijs 

Nieuwleusen 

Agenda 

24 februari 2020 

 
Aanwezig: Gert van Tol, Arjan Stad, Hester van Riesen, Roelof Wanders, Joël de Groot, Bert Hutten, Claudia 
Schuurman en Noëlle Altena (notulist) 
 
AGENDA                                           bijlage                            
 

1. Opening 
  Bert opent, psalm 148.  
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Bespreken met bestuurder: 

 
a. Notitie Bestuur en Management (instemming (P)GMR) 3a notitie bestuur en management PCO 

Vragen:  
- Is er straks geen verschuiving van de werkdruk als er een teamleider wordt aangesteld?  

Nee, dit wordt gefaciliteerd, teams gaan in overleg ook over de taken voor de teamleider. De wens is 
dat ieder team een teamleider aandraagt. 

- Wanneer (en in hoeverre) worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht? Ouders van kleine 
scholen kunnen ‘bang’ zijn voor een fusie.  
Over een fusie van de Wegwijzer en Zaaier werd eerder gesproken, dit is niet per se wenselijk, met 
een, nu al, ‘grote’ school in Noord en in Zuid kom je meeste ouders beter tegemoet.  

- Teamleider is een groepsleerkracht met extra, coördinerende taken.   
- Tekstueel: in het kopje Financiële uitwerking; Formatie management 2020 i.p.v. 2019 

Dan waarschijnlijk meer fte voor de teamleider van de Meele, aangezien de directeur in totaal 0.93 
heeft en geen 1.  

- Reactie n.a.v. dit plan was bij de Wegwijzer en Kompas positief.  
- Reactie op de Meele was minder positief, omdat Gerlof weg gaat. Hetty komt binnenkort langs op 

gesprek.  
- Noëlle heeft het later gepeild op school, ook hier werd positief gereageerd. Er werd nauwelijks over 

gepraat op school, waarschijnlijk omdat er op deze school waarschijnlijk minder veranderd dan op de 
Wegwijzer en de Meele. 

  
b. Onderhandelaarsakkoord cao 2019 (ter info)  3b onderhandelaarsakkoord cao 
c. Gevolgen gesprekscyclus 2020 (toelichting)  3c.i. Functiereeks leraar primair 

onderwijs 
3.c.ii. Toelichting op de lerarenfuncties in 

 primair onderwijs 
Leerkrachten krijgen meer loon maar ook de functie is gewijzigd. In het voorjaar wordt er met alle 
medewerkers een open gesprek gevoerd door de directeuren en wordt er gekeken of je voldoet aan de 
nieuwe functie eisen.  
Functiemix was er om aan te geven hoeveel werknemers je in LA en LB wil hebben. Alle leerkrachten die 
in LA zaten zitten nu in L10 en degenen die in LB zaten zijn naar L11.  
Functieomschrijving van de IB-er (Intern Begeleider) is er niet, hier moeten verenigingen/stichtingen zelf 
een functieprofiel voor schrijven. 
Er moet binnen de stichting gekeken worden hoeveel mensen je in welke functies nodig hebt en wat ook 
financieel haalbaar is. 
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4. Rondvraag met / aan bestuurder: geen 

 
5. Pauze 

 
6. Mededelingen / ingekomen stukken  

Basisreglement GMR  → komt op de volgende vergadering weer als agendapunt 
 

7. Notulen 11-11-2019 
Geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering  

 
8. Verslag GMR dd. 19-11-2019      

 
9. Samenstelling en taakverdeling GMR 

 
- Claudia voorzitter 
- Noëlle secretaris als het wordt gefaciliteerd  
- Er wordt voor Arjan voor vervanging gezocht, Arjan stopt eind van dit schooljaar bij de GMR 
- Opfris cursus (praktisch gericht) voor de nieuwe en bestaande leden MR en GMR (CNV en ouders en 

CO)  

 
10. Bespreking punt 3 zonder bestuurder 

a. Notitie Bestuur en Management 
In elke MR wordt dit ook nog besproken, ouders zijn hier nu nog niet van op de hoogte. De wens binnen 
de GMR is dat wij het stuk wel eerst hebben doorgenomen voordat het naar ouders gaat.  
Ook de leerkrachten moeten dit stuk eerst hebben gelezen voordat het bij de ouders komt, zodat ze bij 
eventuele vragen van ouders wel weten wat er precies is gecommuniceerd.  
Dit sneller gecommuniceerd dan wij tijdens de vergadering hadden verwacht, daarom was het al bij de 
ouders voordat de GMR dit wist.  
 

b. Overige punten    
- GMR jaaragenda (jaarlijks ook evaluatiepunt ‘nieuw management’, werkt het zoals we beoogd 

hadden?) 
 

11. Rondvraag 
- Zijn de notulen van de GMR inzichtelijk voor ouders? Claudia vraagt dit na bij Gert, wat kan? 

 
 

12. Sluiting: Bert  

 
GMR vergadering:  
2 april 19.00 de Wegwijzer, 19.30 met bestuur 
15 juni 19.30 de Zaaier  
 
 
Voor akkoord   
C. Schuurman, voorzitter 

 
 
 

 


