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Notulen GMR-vergadering 
Maandag 14 september 2020, Microsoft Teams 
 
 
Aanwezig  GMR-leden 
 
 
1. Opening vergadering  
Maartje opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom. Zij richt een speciaal welkom 
aan de nieuwe leden Mitch en Sandra, die vandaag hun eerste GMR-vergadering bijwonen. 
 
2. Notulen vergadering 7 juli 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.  
 
Naar aanleiding van actie 437 spreekt de personeelsgeleding de wens uit om duidelijkheid over welke 
medewerker welke functie uitoefent op het Scalakantoor. Te denken valt aan een toevoeging van de 
(afgekorte) functie aan het e-mailadres of een overzicht met namen en functies op het medewerkersportaal. 
 
Ingekomen stukken 
De jaarrekening 2019, het accountantsverslag 2019 en de rapportages over Q1 en Q2 2020 zijn recent 
ontvangen. Deze worden geagendeerd voor de vergadering van 13 oktober 2020. (actie 444) 
 
Maartje doet navraag bij de beleidsadviseur P&O of de GMR nog openstaande acties heeft met betrekking 
tot beleidsstukken vanuit P&O. (actie 445) 
 
Mededelingen 
Reminder geplande(G)MR-cursus 
Ria heeft de data voor de (G)MR-cursus gedeeld met degenen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Zij 
werkt in samenspraak met Henk Nieborg van CNV Academie aan de organisatie van coronaproof 
bijeenkomsten op De Bussel.  
 
Sandra sluit graag bij de cursus aan. Ria vraagt bij Henk Nieborg na of dat nog mogelijk is. (actie 446) 
 
3. Kennismaking 
De GMR-leden stellen zich aan elkaar voor.  
De directeur van De Duinsprong, Heidi Smits, zou vandaag als toehoorder bij de vergadering aansluiten. 
Omdat dit in haar planning niet goed uitkwam, sluit zij aan bij een volgende GMR-vergadering. 
 
4. Terugkoppeling bijeenkomst GMR-RvT d.d. 8 september 2020 
De GMR heeft de bijeenkomst met de RvT als prettig ervaren. Eén van de gespreksonderwerpen was de 
coronaperiode. De GMR heeft aangegeven tevreden te zijn over de communicatie binnen de GMR en met 
de directeur-bestuurder tijdens deze periode.  
 
Het financiële jaarverslag 2019 was geagendeerd. Dit is niet besproken, omdat de GMR het verslag op dat 
moment niet had ontvangen. De RvT is benieuwd wat de GMR van het financiële rapportages vindt. Uit de 
rapportages blijkt onder meer dat het geld voor de salarisverhoging van de leerkrachten nog niet aan Scala 
is overgemaakt. Ook heeft de coronatijd meer gekost dan regulier door de extra schoonmaakkosten en de 
aanschaf van schoonmaakmiddelen en handgel.  
 
De RvT was onder de indruk van het activiteitenplan van de GMR. De vraag van de RvT of de directeur-
bestuurder op de hoogte is van de inhoud van het activiteitenplan kon de GMR niet beantwoorden. Maartje 
vraagt dit na. Ook vraagt zij na of de inspectie van Scala is afgerond. (actie 447) 
 
De tweede GMR-RvT-bijeenkomst wordt na januari 2021 gepland.  
 
5. Start schooljaar 2020-2021 
De GMR-leden delen hun ervaringen met de eerste schoolweken van schooljaar 2020-2021. 
De personeelsgeleding constateert dat de schoonmaak niet gelijk is aan die voor de zomervakantie. Dat 
zou wel het geval moeten zijn. Het is onduidelijk of er nog extra schoonmaakactiviteiten worden uitgevoerd. 
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Er was sprake van dat Scala het schoonmaakcontract met de WML zou beëindigen en een aanbesteding 
voor de schoonmaak zou doen. Maartje vraagt de stand van zaken met betrekking tot de schoonmaak na 
bij de directeur-bestuurder. (actie 447) 
 
Een zo snel mogelijke coronatest voor leerkrachten kost veel tijd. Waar de ene school de leerlingen vrij 
geeft als een leerkracht wegens corona-achtige klachten afwezig is, splitst een andere school de groep en 
verdeelt de leerlingen over andere groepen. Daarnaast is de vervanging van afwezige leerkrachten duur.  
Het is mogelijk om als stichting coronatesten in te kopen, eventueel gezamenlijk met een andere stichting. 
Ook kan de test door een particuliere partij worden uitgevoerd, waardoor de uitslag op de testdag bekend 
is. De problematiek rondom coronatesten en vervanging wordt besproken in het directieberaad van 
15 september 2020. Maartje vraagt de directeur-bestuurder naar de uitkomst hiervan. (actie 447) 
 
De vervangingspool is momenteel leeg. Basisschool Olof Palme heeft op Facebook een oproep geplaatst 
aan bevoegde leerkrachten om zich te melden. Olof Palme had vacatureruimte en heeft de oproep uit nood 
geplaatst. De vacature is inmiddels ingevuld. Vanuit de personeelsgeleding wordt opgemerkt dat het vreemd 
is dat een school het initiatief neemt voor een dergelijke actie in plaats van Scala. Het gevolg van deze actie 
is dat de vervangingspool leeg blijft.  
 
Vanuit de oudergeleding komt het positieve bericht dat het rustige ritme prettig is, en dat kinderen hierdoor 
meer tijd hebben. Het feit dat elke dag hetzelfde is, geeft rust en duidelijkheid. 
 
6. Indeling werkgroepen GMR schooljaar 2020-2021 
De werkgroep Visie, strategie en beleid houdt zich bezig met beleidsmatige zaken en bestaat uit Marleen 
en Chantal. De werkgroep is in voorgaand schooljaar niet bijeengeweest. Naar aanleiding van de vraag of 
de werkgroep in stand moet blijven, licht Marleen toe dat beleid vaak verweven is in de stukken van de 
werkgroep Personeel. Zij heeft de beleidsmatige en veelal lijvige stukken in voorgaand schooljaar grondig 
beoordeeld. Marleen vindt het volgen van de visie van Scala belangrijk. Vanwege de verwevenheid met de 
stukken voor werkgroep Personeel wordt afgesproken dat beide werkgroepen beleidsstukken vanuit hun 
eigen perspectief beoordelen. De werkgroep Visie, strategie en beleid buigt zich huidig schooljaar over het 
ICT-beleid.  
 
De werkgroep Financiën blijft bestaan uit Bas en Roy. Zij kunnen hun taak goed samen vervullen. Geen 
van de personeelsleden heeft voldoende kennis of interesse in financiën om de werkgroep aan te vullen. 
 
De kerntaak van de werkgroep Communicatie is communiceren met de achterban. Het idee om na iedere 
GMR-vergadering een korte nieuwsbrief met de achterban te delen, is voorgaand schooljaar niet van de 
grond gekomen. De RvT heeft de GMR als aandachtspunt meegegeven aandacht te hebben voor de 
communicatie. Mitch en Sandra melden zich aan voor de werkgroep Communicatie. Maartje stuurt hen het 
format voor de nieuwsbrief. (actie 448) 
 
De werkgroep Personeel houdt dezelfde samenstelling als voorgaand schooljaar. Als een van de andere 
werkgroepen te veel werk krijgt, is Corrie bereid om daarnaar over te stappen. 
 
Samenvattend is de samenstelling van de werkgroepen voor schooljaar 2020-2021 als volgt:  
Personeel: Corrie, Jacintha, Liesbeth, Maartje, Marion en Ria 
Communicatie: Mitch en Sandra  
Visie, strategie en beleid: Chantal en Marleen  
Financiën: Bas en Roy  
 
Ria stuurt het overzicht van de bemensing van de werkgroepen naar de officemanager van Scala. Op de 
website van Scala staan geen foto’s meer van de GMR-leden. Ria vraagt bij de officemanager na of dit de 
bedoeling is. (actie 449) 
 
7. Afsluiting schooljaar 2019-2020 
De GMR vindt een fysiek afscheid van de oud-GMR-leden Martijn en Tatchiana wenselijk. Uit navraag bij 
De Molen in Kaatsheuvel blijkt dat coronaproof dineren mogelijk is met twee personen per tafel en afstand 
tussen de tafels. Dit heeft echter niet de voorkeur van de GMR-leden. Afgesproken wordt het afscheid uit 
te stellen naar het eerst mogelijke moment dat de coronaregels dit toelaten.  
Ria stuurt Martijn en Tatchiana een kleine attentie en laat hen weten dat het afscheid volgt zodra dit mogelijk 
is. (actie: 450) 
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8. Rondvraag  
GMR-Teamsomgeving 
Ria is hedenmiddag anderhalf uur bezig geweest met het organiseren van deze vergadering, omdat de 
Teamsomgeving van de GMR is verdwenen. Het GMR-secretariaat is hierover niet bericht. De vergadering 
van vandaag is uiteindelijk tot stand gekomen via een tijdelijke oplossing. Ria neemt over het voorgaande 
contact op met het bestuursbureau. (actie: 451)  
 
Fysieke versus digitale GMR-vergaderingen 
De ruimte op het Scalakantoor is momenteel te beperkt om als GMR fysiek bijeen te komen. Op veel 
scholen is hiervoor wel ruimte. De GMR vindt digitaal vergaderen een goed alternatief. Ria en Maartje 
besluiten aan de hand van de agenda of het nodig is fysiek bijeen te komen en zo ja, op welke school.  
 
GMR-vergadering d.d. 10 december 2020 
De op donderdag 10 december 2020 geplande GMR-vergadering overlapt met de kerstviering van Scala. 
De datum van de vergadering wijzigt in maandag 14 december 2020. 
 
Begroting Scala 
Met ingang van 1 januari 2021 krijgt de GMR instemmingsrecht op de hooflijnen van de begroting van 
Scala. Dit betekent dat de directeur-bestuurder de GMR vooraf moet meenemen in de plannen voor het 
volgende jaar. De werkgroep Financiën bespreekt met de directeur-bestuurder hoe hij dit proces wil 
aanpakken. (actie 452) Maartje benoemt het voorgaande in haar gesprek met de directeur-bestuurder. 
(actie 447) 
 
Continurooster na 1 januari 2021 
Het is nog onduidelijk of het continurooster na 1 januari 2021 wordt gehandhaafd als het op dat moment 
nog steeds coronatijd is. Voor scholen die voorheen geen continurooster hadden, kost het regelen van het 
overblijven veel geld. Sommige scholen kiezen ervoor geen pauze te houden en de kinderen zelf op te 
vangen. Maartje vraagt de directeur-bestuurder naar de plannen aangaande het continurooster. (actie 447) 
Het is de taak van de GMR om de MR’en op de hoogte te houden van de plannen van Scala, zodat de 
MR’en hun input kunnen geven. Het is belangrijk dat de GMR goed in de gaten houdt dat de MR’en tijdig 
bij het proces worden aangehaakt.  
 
9. Sluiting 
Maartje sluit de vergadering om 21.46 uur. 
 
Volgende vergadering 
Dinsdag 13 oktober 2020  


