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Korte samenvatting GMR-vergadering Stichting Scala 13 september 2022  
 
Aanwezig:   Melvin (voorzitter), Jacintha, Liesbeth, Miranda, Adriyana, Mirjam, 

Claudia, Angela, Saskia, Monique (leden) 
   Namens Scala: 
   Henk (gedeeltelijk) 
   Verslaglegging  
   Inge (De Notulant) 
 
1. Opening vergadering  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  
 
2. Mail van Henk  
Henk brengt met ingang van 1 april 2023 zijn dienstverband terug tot 60% en als aanvulling 
van zijn functie wordt gedacht aan de aanstelling van een programmamanager voor 40-
60% die een gedeelte van de operationele werkzaamheden van Henk gaat overnemen. Dit 
betreft een pilotfunctie en daarom wordt de GMR gevraagd om instemming. 
De GMR stemt in met de pilot-functie van een programmamanager.  
 
3. Protocol Social Media 
Het voorstel van de GMR om in een gezamenlijk werkgroepje te komen tot een nieuw 
Protocol Social Media is niet overgenomen. De GMR wordt opnieuw gevraagd om in te 
stemmen met het protocol. Binnen de GMR blijkt er nog steeds geen meerderheid te zijn 
die instemt met het Protocol Social Media. Dit zal gecommuniceerd worden met de 
directeur en gevraagd zal worden op welke wijze de patstelling doorbroken kan worden.  

 
4. Vaststellen notulen vergadering 12 juli 2022 
De notulen worden met de aangebrachte aanpassingen vastgesteld.  
De korte samenvatting wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Actielijst GMR-vergadering / Besluitenlijst 
De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.  
De besluitenlijst zal worden aangepast, besluit nr. 14 wordt geschrapt.  
 
6. Ingekomen post 
Er is een overzicht ontvangen van de aanwezigheid directeuren in de GMR-vergaderingen 
in het schooljaar 2022-2023.  
 
7. Jaarverslag 2021 Scala 
Aangezien het jaarverslag inmiddels is vastgesteld wordt het jaarverslag ter kennisgeving 
aangenomen. Wel wordt de vraag gesteld waaraan de niet gebruikte NPO-gelden die in 
de algemene reserve worden opgenomen zullen worden besteed. Hetzelfde geldt voor 
de werkdrukmiddelen.  
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8. Activiteitenplan 2022-2023 
Door de GMR wordt afgesproken dat er een Activiteitenplan nieuwe stijl zal worden 
opgesteld. Daarin zullen de ambities van de GMR worden opgenomen en de 
scholingsbehoefte. Om die goed in beeld te brengen kan wellicht een extern deskundige 
worden ingeschakeld. Daarnaast wordt er gestreefd naar meer verbinding met de 
afzonderlijke MR-en.  
  
9. Jaarverslag 2021 GMR 
Naast de tabel met namen van de GMR-leden begin schooljaar zal er ook een tabel 
worden opgenomen met namen van de GMR-leden einde schooljaar. In de vergaderdata 
wordt een wijziging aangebracht: de vergadering van 4 juli wordt nog niet geschrapt 
maar als eventuele ‘hamerstukken’-vergadering aangemerkt. In een extra vergadering op 
29 juni 2023 worden eventuele stukken inhoudelijk besproken.  
Het jaarverslag 2021 wordt vervolgens inclusief de aanpassingen vastgesteld.  
  
10. Rondvraag en sluiting 
§ Afgesproken wordt wie er zal aansluiten bij de vergadering met de RvT.  
§ De verkiezingscommissie zal nieuwe verkiezingen gaan uitschrijven voor de werving 

van nieuwe GMR-leden ten behoeve van de personeelsgeleding.  
§ De voorzitter zal contact opnemen met de directeur over de 20 uur compensatie die 

de secretaris van de GMR ontvangt.  
§ Nagevraagd zal worden of Scala-scholen in de problemen komen door de hogere 

energieprijzen.  
§ In het Voorzittersoverleg zal worden voorgesteld om gezamenlijk één of meerdere 

activiteiten op te pakken.  
 
Met dank voor ieders inbreng wordt de GMR-vergadering gesloten.  
 
 

Elshout, 13 september 2022  


