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Notulen GMR-vergadering 
Woensdag 11 november 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 Alice van Beers en Yvet van der Sterren, directeuren van De Bussel. 
 
2. Vaststelling notulen  
Doornemen actielijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
Vaststellen conceptnotulen 13 oktober 2020 
De notulen van de vergadering van 13 oktober 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
Ingekomen stukken 
Protocol coronavirus 
Het protocol is gedeeld met de MR’en. De PMR moet instemmen als een school het continurooster tot het 
eind van het schooljaar wil handhaven. Een aantal MR’en heeft hiermee ingestemd, een MR is akkoord met 
een continurooster tot aan de meivakantie en bij een aantal scholen is het protocol nog in behandeling.  
 
Cursus MR/GMR 
Ria heeft in overleg met de directeur-bestuurder en Henk NIeborg van CNV Academie besloten om de 
geplande cursusdata te annuleren. In januari 2021 neemt zij contact op met Henk Nieborg om nieuwe data 
te plannen mits de coronamaatregelen dat toelaten. 
 
Overleggen met de RvT in 2021 
De RvT heeft twee data in 2021 voorgesteld voor het overleg met de GMR: 23 februari en 14 september 
van 19.00 tot 20.15 uur. Ria laat de RvT weten dat de GMR hiermee akkoord gaat. (actie 460) Te zijner tijd 
bespreekt de GMR welke leden hierbij aansluiten.  
 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Werkgroep Financiën 
Vragen vanuit de oktobervergadering gedeeld met de stafmedewerker 
De werkgroep Financiën heeft de vragen nog niet gedeeld met de stafmedewerker. Zie ook actie 453. 
 
4. GMR betrekken bij auditcommissie 
Naar aanleiding van de vraag van werkgroep Financiën hoe Scala de GMR wil betrekken bij de begroting, 
heeft de directeur-bestuurder voorgesteld een GMR-lid te laten aansluiten bij de auditcommissie van de 
RvT. De RvT gaat hiermee akkoord. De eerste bijeenkomst van de auditcommissie is op 17 november 2020. 
Hierin komt het proces aan de orde, later komt de inhoud aan bod. Bas heeft aangegeven dat hij bereid is 
aan te sluiten bij de auditcommissie. Er melden zich hiervoor geen andere kandidaten. Maartje informeert 
de directeur-bestuurder dat Bas aansluit bij de auditcommissie. (actie 461)  
Bas vraagt de personeelsgeleding welke aandachtsgebieden zij willen terugzien in de begroting. Genoemd 
worden: de kosten voor de inzet van externen, waarbij de vraag is of deze inzet niet intern kan worden 
geregeld en de reservering voor het eigenrisicodragerschap. Eventuele aanvullende aandachtsgebieden 
kunnen naar Bas worden gestuurd.  
 
5. Werkgroep Personeel 
Dienstenstichting 
Werkgroep Personeel staat positief tegenover de dienstenstichting en heeft dat teruggekoppeld aan de 
directeur-bestuurder. De werkgroep vindt de bewaking van het primaire proces een belangrijk punt voor de 
jaarlijkse evaluatie. De evaluatie wordt toegevoegd aan het activiteitenplan van de GMR. (actie 462)  
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Protocol gedrag, respect en disciplinaire maatregelen 
De directeur-bestuurder heeft de vragen over het protocol van de werkgroep Personeel beantwoord. De 
volgende aanvullende vragen en opmerkingen worden besproken: 
- Bij artikel 2.4 staat dat de jurist heeft geadviseerd het onderdeel verslaglegging en de voorbeeldbrief 

Time-out leerling te verwijderen. Er staat geen reden bij vermeld. Omdat een goede uniforme 
verslaglegging belangrijk is voor de communicatie richting ouders, ziet de GMR graag een onderbouwing 
voor het verwijderen van de genoemde onderdelen.  

- Vanwege de spraakverwarring over de term ‘time-out’ stelt de GMR voor om in het protocol ‘time-
outsanctie’ of ‘officiële time-out’ te gebruiken.  

- De opmerking over de ontzegging van toegang tot het schoolgebouw een uur voor aanvang en een uur 
na het einde van de lestijden, komt voort uit de zorg voor het personeel.  

- Alle brieven in de bijlagen zijn ‘modelbrief’ genoemd, behalve bijlage 2, waar ‘voorbeeldbrief’ wordt 
gebruikt. Het is onduidelijk of alle modelbrieven zijn verwijderd of alleen bijlage 1 en/of 2. Dit wordt 
duidelijk als de GMR de definitieve versie van het protocol ontvangt. 

 
6. Werkgroep Communicatie  
Nieuwsbrief 
De GMR vindt dat de eerste nieuwsbrief er goed uitziet. Deze kan ongewijzigd worden verspreid. Ria stuurt 
de nieuwsbrief ter informatie naar de directeur-bestuurder en laat deze vervolgens plaatsen op het 
medewerkersportaal en deelt de brief met de MR’en. (actie 463) Aan het eind van het schooljaar evalueert 
de GMR of de nieuwsbrief wordt gelezen. (actie 462) Voor de verspreiding van de nieuwsbrief onder de 
ouders wordt afgesproken dat de werkgroep Communicatie contact opneemt met enkele MR’en om te 
onderzoeken of zij ook vier keer per jaar een nieuwsbrief willen uitbrengen. (actie 464) Aan deze nieuwsbrief 
kan die van de GMR worden gekoppeld. Tot de nieuwsbrief aan de ouders wordt verstuurd, wordt deze op 
de website van Scala geplaatst. (actie 463) 
 
7. Samenwerking en afstemming GMR – bestuursbureau 
Maartje heeft met de officemanager van Scala besproken hoe de samenwerking tussen de GMR en het 
bestuursbureau efficiënter kan verlopen. Afgesproken is Maartje de conceptnotulen en de agenda een week 
voor iedere GMR-vergadering naar de officemanager stuurt, die beide stukken deelt met de directeur-
bestuurder en de beleidsadviseur P&O. De officemanager, directeur-bestuurder en beleidsadviseur P&O 
reageren aan de hand van de conceptnotulen op de voor hen bestemde vragen en actiepunten. Deze 
werkwijze voorkomt dat verschillende GMR-leden contact opnemen met de directeur-bestuurder en de 
beleidsadviseur P&O. Daarnaast vermindert de kans op misverstanden door communicatie via e-mail. Voor 
vragen of opmerkingen naar aanleiding van de notulen, neemt de officemanager telefonisch contact op met 
Maartje. Voor zaken die haast hebben, is het proces ongewijzigd.  
 
8. Actualiseren activiteitenplan GMR 
De werkgroep Communicatie is bereid het activiteitenplan te actualiseren. Ria praat de werkgroepleden bij 
over wat er van hen wordt verwacht.  
 
9. Rondvraag 
Publicatie notulen MR-vergaderingen 
De afspraak binnen Scala is dat de notulen van MR-vergaderingen op de website van de school worden 
gepubliceerd, zodat ouders weten wat er binnen de MR wordt besproken. Het is toegestaan de notulen uit 
hoofde van de AVG te corrigeren. De publicatie van notulen van MR-vergaderingen wordt geagendeerd 
voor het eerstvolgende voorzittersoverleg. (actie 414)  
 
SharePointsite MR’en 
Het is onbekend of de MR’en inmiddels allemaal gebruik maken van de SharePointsite. De afspraak binnen 
de GMR is dat het secretariaat vragen van MR’en over SharePoint doorstuurt naar Jacintha. Jacintha heeft 
geen vragen ontvangen.  
 
MS Teams en SharePoint 
Bij veel scholen is onduidelijkheid over de inzet van SharePoint en MS Teams. Alice is lid van de ICT-
werkgroep. Zij koppelt de onduidelijkheid terug aan de ICT-deskundige en stelt dit punt aan de orde bij het 
directeurenberaad. Alice legt uit dat MS Teams moet worden gebruikt voor lopende documenten en 
SharePoint voor afgehandelde documenten. SharePoint blijft de basis voor documentenopslag.  
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E-mail protocol coronavirus 
In de e-mail van de directeur-bestuurder van 2 november 2020 staat dat de besmettingen onder kinderen 
toenemen. Hij heeft dit vermeld omdat in de media regelmatig wordt benoemd dat kinderen een minimale 
kans op besmetting hebben. Voor zover bekend zijn binnen Scala enkele kinderen besmet.  
 
Samenstelling werkgroepen 
Zowel de werkgroep Financiën als Kwaliteit, visie en strategie bestaat uit twee ouderleden. De vraag is of 
het wenselijk is dat iedere werkgroep uit minimaal een ouder- en een personeelslid bestaat. Omdat de 
meningen hierover verdeeld zijn, wordt de samenstelling van de werkgroepen geagendeerd voor de 
vergadering van 14 december 2020. (actie 465) 
 
10. Sluiting 
Maartje sluit de vergadering om 21.16 uur. 
 
Volgende vergadering 
Maandag 14 december 2020  


