
 

GMR Stichting Best Onderwijs 
Vergaderdatum: 15 mei 2018 
Tijd: 19.30 uur 
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor 

Voorzitter:      Michiel Bakker  Notulist:     Kitty vd Zanden 

Aanwezig: Leonie, Leonne, Willem, Mirjam, Jos, Daniëlle, Michiel, Sanne, Bianca, Liesbeth, Kitty, 
Marly, Yvonne, Frank, Mirjam, Janine 
Afwezig met kennisgeving: Nico, Yvonne 

-----NOTULEN----- 

Agendapunt Actie 

 Opening informatief deel  

 Meerjarenformatieplan 
Het MJFP is nog niet af. GMR gaat akkoord om dit tijdens de vergadering 
van juni te bespreken. 
 
Pilot schoonmaak 
Heydonck en Klimboom hebben de pilot gehad. Bevalt goed, wel wat 
mutaties gehad. Er is meer verbinding. 
Het heeft voor en nadelen. Maar de scholen gaan op deze wijze verder. 
 
Jaarverslag 2017 
We lopen het jaarverslag door: 

- Zijn de jaarplannen van de scholen nu ook per kalenderjaar? Dit 
is een keuze per school. 

- CvB heeft met Danielle nog een gesprek staan over de 
jaarrekening 

- Missie en Visie herkenbaar, nu wordt het ook meer uitgedragen 
dmv flyers, posters, website 

- Blz 14: leerling-leraar ratio is belangrijk cijfer. CvB monitort dit 
ieder jaar. In deze ratio worden alle leerkrachten meegenomen 
die LA en LB zijn. Door deze ratio kun je kleine of grote klassen 
niet meten. Dit heeft ook te maken met de hoeveelheid 
onderwijsassistentes en vakleerkrachten(gym) 
 

Inzet werkdrukgelden 
Er is op dit moment 1 school die een gedegen plan heeft uitgewerkt en 
ingediend. Andere scholen zijn wel in gesprek of hebben een beeld. 
MR heeft hierin een belangrijke taak. Op het gebied van initiatief en 
instemming. 
 
Informatiebeveiligings- en privacybeleid 
Het doel hiervan is: wat moet doen we nu! 

- Een onafhankelijk onderzoek per jaar 
- Onafhankelijk functionaris gegevensbescherming aanstellen 

voor 4 uur per maand 
 
Mededelingen vanuit bestuur 
Inspectie verslag komt binnenkort. Het Inspectie bestuur onderzoek is 
afgerond. 
 
Integraal Huisvestingsplan is bijna klaar. 
 

 

 Huishoudelijk- en medezeggenschapswerkdeel  

 Nieuws van de scholen/mededelingen/ rondvraag:  



Liesbeth vraagt zich af hoe een sollicitatieprocedure moet verlopen en 
wat de taak van de MR hierin is? 
Op de meeste scholen zitten er mensen van de MR bij de 
sollicitatiegesprekken. Dit hangt af van de taak hoeveel mensen erbij 
zitten. 1 of 2 meestal. 
 
Jaarverslag GMR 
Michiel en Kitty zijn bezig met een jaarverslag van 2017. De opzet ziet er 
prima uit. We willen gaan kijken of het werkbaar is per kalenderjaar. 
De agendapunten moeten nog toegevoegd worden. 
 
Vergaderdata 2018-2019 
Graag ook doorgeven aan de MR als dit nog niet gedaan is. 
Ook graag veranderingen op het gebied van GMR doorgeven. Dit ook 
ivm scholing begin van het schooljaar. 
 

 Besluitvormend deel  

 Notulen vergadering 12 maart: 
Goedgekeurd 
 
Jaarverslag en informatiebeveiligings- en privacybeleid instemming 
 
 
Agenda volgende vergadering: 

- Meerjarenformatieplan 
 
 

 

 
 

----- Actiepuntenlijst----- 

Datum Actie Wie Wanneer 

15-05-2018 Jaarverslag GMR aanvullen met 
agendapunten 

Kitty Zsm  

    

    

 
Kitty van der Zanden 
05-06-20189-03-2018 


