
GMR-notulen

dinsdag 18 oktober 2022
tijd: 19.30-22.00
aanwezig: Annika, Anton, Jacodien,  Joanke, Joost, Lies, Kasper, Lodewijk, Maaike, Mieke,
Niels, Richard
online: Johan
afwezig: Yvonne, met kennisgeving

agendapunt inhoud

1 welkom en opening
Ook speciaal welkom aan Jacodien.

2 notulen 21-06-2022
Zijn al gedeeld en vastgesteld

3 mededelingen
- De meerjarenbegroting is besproken naar aanleiding van het onderzoek de Kraal,
- Actieplannen mb en Prisma support

Implementeren nieuwe werkwijze GMR, huidige statuten lopen tot 31-12-2022.
Alle directeuren zitten in een kwaliteitsgroep, Marjon komt er later bij.

- Strategisch beleid
geen vragen

4 vereenvoudigde bekostiging
- Presentatie Anton licht deze toe en deze wordt later gedeeld met ons. De wijze waarop we

bekostigd gaan worden. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, in 3 jaar tijd.

5 personeel
- Evaluatie extra beloning

Het gaat hier om het eerste punt uit dit document: beloning bij verplichte mobiliteit. Hier
zijn 6 scholen bij betrokken geweest. Er is tot nu toe 5x gebruik gemaakt van het
beloningsbeleid. Het leidt niet direct tot een hogere bereidheid om op een andere school te
gaan werken. Het wordt wel gewaardeerd. We gaan meer gebruik maken van de interne
clusters. Nog steeds zal deze waardering gelden. Voorstel om dit nog 1 jaar voort te zetten
en dan opnieuw te evalueren. Met terugwerkende kracht naar 1 januari. GMR stemt
hiermee in.

- Planning pfb
Vorig jaar is de werkgroep bij elkaar geweest. Lodewijk geeft aan dat hij graag het gesprek
hierover voert. Het proces is belangrijk. Het zou als volgt kunnen: Welke kaders zijn er?
Budgetten vastzetten op stichtingsniveau en de leerlingenaantallen van februari gebruiken
om te kijken naar het jaar erna. Graag samen met de werkgroep bekijken.



- De Kraal: er is een overlap in het functiehuis. Er zijn 2 functies cruciaal.
Onderwijsassistenten kunnen bij de Kraal, in 3 schalen ingeschaald worden: schaal 5 en 6
zouden dan toegevoegd moeten worden aan het functiebouwhuis. Belangrijk kaders aan te
geven wanneer in welke schaal? De voorbeeld beschrijvingen van de PO raad als leidraad.
GMR stemt in met het toevoegen van deze functies aan het functiebouwhuis. Met de
daadwerkelijke invulling van de functies willen we later instemmen.

6 onderwijs
- Missie, visie en kernwaarden vaststellen, na de Prismadag is er een aantal aanpassingen

gedaan. Het midden staat op de eerste plaats, omdat de oefenplaats als belangrijkste
gezien wordt. Welkom staat op de tweede plaats. Punt 4 en 5 zijn omgedraaid, punt 5 gaat
over ouders en niet punt 4. De tekenaar heeft zijn kleurstelling gebaseerd op de
zonsondergang, vandaar dat de rivier een wat paarsachtige kleur heeft. GMR stemt in.

7 bovenschoolse organisatie
- Mieke geeft een presentatie over de toekomst van de bovenschoolse organisatie. GMR

stemt in met het organogram.

overlegvergadering zonder CvB

8 instemmen mbt bestuurlijke overdracht de Kraal aan Prisma scholengroep
- Alle aanwezigen stemmen in met de bestuurlijke overdracht van de Kraal.

9 professionalisering GMR
- visie GMR:

We hebben gesproken over tijdsinvestering. We zijn het erover eens dat je zonder goede
voorbereiding niet kunt vergaderen. Niet iedereen heeft evenveel ervaring. Bepaalde
expertises zijn nodig. En gelijkwaardigheid is belangrijk.
Gebruik maken van werkgroepen is belangrijk, we proberen op deze manier aan de
voorkant eerder in te stromen.
14 scholen hoeven niet per se per school vertegenwoordigd te zijn.
Er moet wel een evenredige verdeling tussen ouders en personeelsleden zijn.
Of een kleinere GMR bijdraagt aan expertise van de GMR, ligt aan de expertise die er is. Een
kleinere GMR is wel wenselijk. Oppassen dat je niemand mist, die juist een helikopterview
heeft.
Als de GMR kleiner wordt, betekent dit dat er meer gevraagd wordt van de leden.
Werkgroepen zouden opnieuw ingedeeld moeten worden.
Grootte GMR wordt 8 of 10 personen. Ieder denkt hierover na, zodat we hier in december
een beslissing over kunnen nemen.
Mocht je zelf het idee hebben dat je het lastig vindt om te blijven, geef dit aan.

- statuten:
Annika, Niels, Joanke en Johan gaan hier nog verder naar kijken, zodat deze bij de volgende
vergadering kunnen worden vastgesteld.

- sollicitatieprocedure / profielschets GMR / startgesprekken:
Er is een werkgroep ontstaan die voor de vakantie een voorstel heeft gedaan. Op de laatste
vergadering voor de vakantie miste het gesprek. Is nu wel uitgesproken.

- geheimhouding: is door allen getekend.
- mandaat: werkgroep of klein aantal mensen krijgt een mandaat als er is ingestemd met

een stuk, maar dit nog een kleine aanpassing behoeft.



- zittingsduur: is ingevuld.
- filmpjes Levien: voor elke vergadering een filmpje bekijken, zodat we deze kunnen

bespreken.

10 jaarplan
- werkgroep samenstellen: Joost en Kasper

11 rondvraag
- Wordt er Prismabreed gekeken naar vervanging? Verwachting is dat er vanwege Covid en

griep een tekort zal komen. In ieder geval wordt er gekeken naar de clusters. Langdurige
vervanging wordt wel aangeven bij Lodewijk. Bijna iedere school heeft 1 fte extra, kan ook
in onderwijsassistenten zitten. Een noodscenario, naar een schoolweek van 4 dagen, is ook
in beeld.

- Nieuw mailadres van de GMR: gmr@prisma-scholen.nl


