
GMR-notulen

locatie: Prismakantoor
dinsdag 20 december 2022
tijd: 19.30-21.30 uur
aanwezig: Annika, Anton, Jacodine, Joanke, Johan, Joost, Lies, Lodewijk, Maaike, Niels,
Richard, Yvonne
afwezig: Kasper, Mieke

overlegvergadering zonder CvB

1 welkom en opening
- Kasper zit deze maand 4 jaar in de GMR. Hij heeft aangegeven dat hij zijn zittingsduur nog

graag een periode verlengt.

2. notulen 18-10-2022
- Nog niet gedeeld met achterban. Wordt gedaan tezamen met de huidige notulen.

3. statuten
- eerdere statuten waren eigenlijk niet rechtsgeldig
- A-G1 GMR statuut Prisma scholengroep nav Verus

Er staat dat informatie twee weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar zou
moeten zijn. Dit is wettelijk verplicht. Als een werkgroep hier nog mee aan de slag wil, heeft
deze nog tijd nodig.
Artikel 13 belangrijk om bij Lodewijk na te gaan hoe het zit met de uren voor PGMR, conform
CAO. Joost vraagt dit na.
Artikel 21 dat de statuten 2x per jaar op de agenda zouden moeten komen. Krijgt Prisma
bericht als er iets wijzigt?

- A-G2 Reglement Prisma scholengroep nav Verus
Het reglement is een soort uitwerking van de statuten.
Artikel 18 het bestuursformatieplan komt bij ons pas na 1 mei, dan zijn alle gegevens pas
volledig. Wij hebben hier als GMR een mandaat voor gegeven. Per jaar bekijken of dit nodig
is of niet.
Artikel 18, 19 en 20 het is verstandig om een jaarplan te maken waarop staat wat er op de
agenda komt.
Johan wil eventuele wetswijzigingen in de gaten houden.

- het  voorstel is om te gaan naar 8 leden, vanaf augustus 2023. Hier gaat de GMR mee
akkoord. Dit betekent dat er voor de zomervakantie 1 ouderlid en 1 personeelslid afscheid
zullen moeten nemen.

- mogelijk aanstellen penningmeester? We vinden het goed zoals het nu gaat en kiezen ervoor
om geen penningmeester aan te stellen.



4. professionalisering GMR
- filmpje 1 bespreken: graag voorafgaand aan de vergadering bekijken en vragen en

opmerkingen paraat hebben
https://prisma-scholen.nl/filmpjes-mr/

- Een aantal leden geeft aan dat het veel heeft gekost voor wat er daadwerkelijk uit is
gekomen. Informatie verhelderend, presentatie niet prikkelend. Ink model belangrijk.

- Het evalueren met en van onze GMR is een waardevol aandachtspunt.
- Vanuit verschillende MR-en heeft Joost terug gekregen dat zij de filmpjes informatief en

prettig vonden.

5. hoe gaat de GMR kennismaken met de Kraal?
- Joost wil zijn gezicht laten zien op een MR vergadering van de Kraal. Johan geeft aan dat hij

met Joost mee zal gaan.

6. jaarplan / jaarverslag
- Jaarverslag is nog niet af. Annika gaat hiermee verder.
- Jaarplan wordt aan gewerkt door Kasper en Joost. Joost vraagt of Johan wil helpen hierbij,

Johan wil dit.

7.. rondvraag
- andere tijden voor vergaderingen: starten om 19.00 uur? Mogelijk 3 kwartier zonder CvB. Dit

is erg vroeg. We stellen voor om te starten om 19.15 uur. 3 kwartier is te kort, we gaan voor
een uur.

- hoe is de brief van Mieke ontvangen op de andere scholen? Vragen en opmerkingen zouden
naar de directeuren gaan.

- mocht iemand zelf een agendapunt hebben, graag vooraf aangeven, zodat het op de agenda
gezet kan worden. 15 minuten inplannen voor de rondpraat.

vergadering met CvB start 20.20 uur

8 mededelingen
- hoofdthema’s strategisch beleid 2023-2027
- kwaliteitsrapportage
- statuten Prisma scholengroep
- stand van zaken rondom de Kraal, er is bij de notaris getekend. Er zal vanuit de Kraal

niemand toetreden tot de rvt.

9 financiën en personeel komt samen met punt 11 begroting
- We worden bijgepraat over de gang van zaken.
- De brief naar alle collega’s was misschien wat summier. Op dat moment weinig nieuws, op

verschillende scholen waren personeelsleden zich bewust van het feit dat ze ruim in hun
jasje zaten. Kijkend naar bijvoorbeeld grootte van klassen. De fexibele schil wordt krapper,
geeft wel zorgen onder de teamleden.

- Op 18 januari zal met de directeuren gesproken worden over de reacties op de scholen.

10 personeel
- mobiliteitsbeleid
- Met name uitgaan van vrijwillige mobiliteit en continuïteit op de scholen.

- zorgvuldigheid is belangrijk
- evenwichtige leeftijdsverdeling in de scholen

https://prisma-scholen.nl/filmpjes-mr/


- op 1 januari cohorten per leeftijdsgroep per 10 jaar en dienstjaren vaststellen
- Uiterlijk 11 januari de vraag of Kasper, Lies en Annika in willen stemmen. Op 11

januari staatl een overleg gepland met de werkgroep.

11 begroting
zie punt 9

12. rondvraag
Afscheid van Joanke. Joanke wordt bedankt voor haar inzet in de GMR tijdens de afgelopen, vele,
jaren! Bevlogenheid, gedrevenheid en objectiviteit werden zeer gewaardeerd!

Afsluitend drankje


