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Notulen GMR-vergadering 
Maandag 14 december 2020, Microsoft Teams 
 
 
Aanwezig  GMR-leden 
 
 
1. Opening vergadering  
Maartje opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Zij richt een speciaal welkom 
aan de toehoorders Yvette van Beijnen, directeur van ’t Palet, en Heidi Smits, directeur van De Duinsprong.  
 
Maartje refereert aan de zojuist gecommuniceerde lockdown als gevolg waarvan de scholen per 
16 december 2020 moeten sluiten en tot 19 januari 2021 online onderwijs moeten verzorgen. Op 
15 december 2020 vindt een directeurenberaad plaats, waarin afspraken wordt gemaakt over de inrichting 
van het onderwijs en de noodopvang en over de materialen die aan kinderen beschikbaar worden gesteld 
gedurende de lockdown. Daarna worden de afspraken aan de ouders gecommuniceerd. 
 
Maartje meldt dat de beleidsadviseur P&O vandaag niet aansluit, omdat de bespreking van de notitie  
Begeleiding en ondersteuning van de startende leerkracht, herintreder en zij-instromer, doorschuift naar 
januari 2021. 
 
2. Vaststelling notulen  
Doornemen actielijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
Vaststellen conceptnotulen 11 november 2020 
De notulen van de vergadering van 11 november 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ingekomen stukken 
Begroting 2021 
De begroting 2021 wordt geagendeerd voor de vergadering van 18 januari 2021, omdat deze op 4 januari 
2021 aan het directeurenberaad wordt voorgelegd. (actie 466) 
 
Vraag MR Jongleren met betrekking tot vergaderstukken 
MR Jongleren vraagt of de GMR de agenda van iedere vergadering wil publiceren, zodat zij bij voor hen 
interessante onderwerpen bij de GMR-vergadering kunnen aansluiten. Alle vergaderstukken staan al enkele 
jaren op SharePoint. In de praktijk maken de MR’en daar nauwelijks tot geen gebruik van. Omdat het beleid 
van Scala is dat MS Teams wordt gebruikt voor de opslag van onderhanden zijnde documenten, besluit de 
GMR MS Teams in te zetten voor het delen van vergaderstukken en definitieve notulen met de MR’en. 
(besluit 47). Aan de GMR-Teamsomgeving wordt hiervoor een kanaal voor de MR-voorzitters toegevoegd. 
Via de berichtenfunctie kunnen MR’en vragen stellen en elkaars vragen zien. Maartje en Ria zetten deze 
werkwijze in gang en communiceren dit aan de MR’en. (actie 467)  
 
Vraag MR Lambertusschool over nieuwsbrief 
De werkgroep Communicatie heeft vijf MR’en benaderd met de vraag of zij gebruik maken van een 
nieuwsbrief, omdat de GMR-nieuwsbrief hieraan mogelijk kan worden gekoppeld. MR’en De Vijfhoeven en 
De Duinsprong hebben hierop gereageerd. MR Lambertusschool vraagt naar de achtergrond van de 
inventarisatie. De GMR concludeert uit de reactie van MR Lambertusschool dat de MR de vraag niet goed 
heeft begrepen. De GMR streeft ernaar om drie à vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen en deze 
tezamen met de eventuele nieuwsbrieven van de MR’en te versturen om het e-mailverkeer te beperken. 
werkgroep Communicatie stuurt een verduidelijkende e-mail naar de aangeschreven scholen. (actie 464) 
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Werkgroep Personeel 
Regeling reiskostenvergoeding  
Bij punt 2 staat vermeld dat bij werkzaamheden in meerdere gebouwen de tegemoetkoming per gebouw 
wordt berekend. Dit geldt alleen voor medewerkers die op meerdere locaties werken.  
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Vergoedingsregeling verhuiskosten  
Werkgroep Personeel heeft de regeling doorgenomen en de beleidsadviseur P&O er vragen over gesteld. 
Ria heeft de antwoorden ontvangen; zij stuurt deze ter plaatse door.  
 
Begeleiding en ondersteuning van de startende leerkracht, herintreder en zij-instromer  
Werkgroep Personeel heeft geconstateerd dat de notitie nauwelijks is veranderd. Yvette geeft aan dat de 
notitie aan de begeleiders van startende leerkrachten is gestuurd met het verzoek deze aan te vullen. De 
daaruit voortkomende wijzigingen zijn in de voorliggende notitie verwerkt. Omdat de notitie nog door het 
directeurenberaad moet worden behandeld, vindt werkgroep Personeel het zinvol de reactie van het 
directeurenberaad af te wachten, voordat de werkgroep met de notitie aan de slag gaat. Hierbij neemt de 
werkgroep de constatering mee dat de stukken over de herintreder en zij-instromer niet zijn toegevoegd. 
De bespreking van het document wordt geagendeerd voor de GMR-vergadering van 18 januari 2021. 
(actie 466) 
 
De GMR stelt het op prijs dat Scala de GMR in een vroeg stadium informeert. Voor de GMR is het prettig 
als bij de aangeleverde stukken de status wordt vermeld, zodat duidelijk is wanneer de GMR in actie moet 
komen.  
 
4. Werkgroep Financiën 
Terugkoppeling eerste bijeenkomst auditcommissie 
Bas vond de eerste bijeenkomst van de auditcommissie interessant. Er zijn kritische kanttekeningen 
geplaatst bij het slechte resultaat over 2020. De directeur-bestuurder heeft hierop een duidelijke toelichting 
gegeven. Bas heeft de directeur-bestuurder verzocht de GMR gedurende 2021 mee te nemen in 
beleidswijzigingen voor 2022. De directeur-bestuurder vermeldt deze bij de uitnodiging voor bijeenkomsten 
van de auditcommissie, zodat de GMR kan beslissen welk lid de bijeenkomst bijwoont.  Ook heeft Bas de 
directeur-bestuurder gevraagd om financiële beleidsvoornemens vooraf te communiceren. Ter illustratie 
van deze vraag stuurt Bas de directeur-bestuurder een voorbeeld vanuit de stichting waarvoor Bas werkt.  

Bas heeft op verzoek van de personeelsgeleding gevraagd naar de omvang van de externe inhuur. De 
directeur-bestuurder gaf aan dat externe inhuur voor 90% wordt bekostigd uit de werkdrukgelden van de 
individuele scholen. De externe inhuur die voor rekening komt van Scala is beperkt; dit betreft onder meer 
juridisch advies, de vertrouwenspersoon en de inzet van een expertisecentrum.  

Met betrekking tot het ziekteverzuim in het kader van het ERD is er voldoende begroot. Het ziekteverzuim 
is hoger dan in 2019, maar volgens de directeur-bestuurder niet zorgwekkend. De GMR volgt de 
ontwikkeling via de kwartaalrapportages. Heidi licht toe dat de afspraak binnen Scala is dat verzuim als 
gevolg van corona niet wordt vervangen. Vervanging vindt alleen plaats bij regulier verzuim. De directeuren 
is verzocht te beoordelen welke werkzaamheden intern kunnen worden opgevangen. Langdurig afwezigen 
door corona worden wel vervangen. Heidi schat in dat minder dan tien medewerkers ziek zijn als gevolg 
van corona en dat enkele medewerkers in quarantaine zitten.  

5. Rapport klimaatschaal 
Het rapport dient ter informatie. Er blijken geen bijzonderheden uit. Het rapport is een goed middel om het 
gesprek met de individuele leerkracht aan te gaan. Alle kinderen krijgen een algemene uitleg voordat zij de 
vragenlijst invullen. Er wordt bij de interpretatie van de antwoorden rekening mee gehouden dat de vragen 
niet voor alle kinderen even duidelijk zijn.   
 
6. Besluit met betrekking tot plaatsing notulen GMR 
Maartje heeft vanuit het bestuursbureau de vraag ontvangen op welke locatie de notulen van de GMR 
kunnen worden geplaatst en hoe de notulen worden aangeleverd. Het is onduidelijk of het publiceren van 
GMR-notulen wettelijk verplicht is. Ria zoekt dit uit. (actie 468) Als publicatie verplicht is, komt dit punt terug 
in een volgende GMR-vergadering. Maartje neemt voor meer informatie contact op met de ICT-deskundige 
van Scala. (actie 469) 
 
7. Rondvraag 
MR-cursus 
De in januari 2021 geplande (G)MR-cursus gaat waarschijnlijk niet door. Ria neemt na de kerstvakantie 
contact op met Henk Nieborg van CNV Academie. Zij stelt hem voor de cursus digitaal te geven aan de 
(G)MR-leden die zich hiervoor hebben opgegeven. Als dit niet mogelijk is, kunnen nieuwe MR-leden zelf 
een online cursus volgen. 
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Inspectierapport  
In het inspectierapport wordt de kwaliteitszorg binnen Scala als onvoldoende beoordeeld. Heidi legt uit dat 
er een werkgroep Kwaliteit is opgericht, bestaande uit de Directeur-bestuurder, de DGB’ers en een directeur 
uit ieder cluster. De werkgroep heeft een aantoonbaarheidsdocument besproken. Iedere directeur is 
gevraagd om samen met de IB’er aan te geven hoe hij of zij zicht heeft op ontwikkeling. Op 15 december 
komt de werkgroep bijeen voor de bespreking van een vragenlijst waarmee de behoefte om de kwaliteit op 
orde te brengen bij de directeuren wordt gepeild. De werkgroep komt een of twee keer per week bij elkaar. 
Omdat de GMR het proces wil volgen, verzoekt Heidi de werkgroep de GMR op de hoogte te houden.  
 
Datum extra vergadering naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen 
Voor de zekerheid prikt de GMR een datum voor een extra vergadering: donderdag 17 december 2020 om 
20.00 uur. 
 
De GMR geeft Heidi en Yvette de volgende bespreekpunten mee voor het directeurenberaad van 
15 december 2020: 
- De combinatie noodopvang en online lesgeven.  
- Een richtlijn voor eenheid in online lesgeven.  
- De mogelijkheid voor leerkrachten om vanuit een lokaal te mogen lesgeven. 
 
Adviesgesprekken groep 8 
De adviesgesprekken voor groep 8 vinden kort na het eind van de lockdown plaats. Dit aandachtspunt is 
geagendeerd voor het directeurenberaad van 15 december 2020.  
 
8. Sluiting 
Maartje sluit de vergadering om 21.38 uur. 
 
Volgende vergadering 
Maandag 18 januari 2021 


