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GMR Jaarverslag 2019 (Tussen haakjes datum verslaglegging) 
 

Algemeen 
 Vergaderdata 

1. 20190211 
2. 20190415 
3. 20190603 
4. 20190913 
5. 20191125 

- Geleding  
 7 ouders 
 9 teamleden 

- Voorzitter  
 Suzanne Franssen 

- Secretaris  
 Marian Verstappen 

- Namens bestuur 
 Heb Huibers, bestuursvoorzitter 
 Jos de Bruijn, algemeen directeur 

Aangenomen documenten 

- Instemming vakantie rooster (20190211)  

- Instemming vervangingsbeleid (20190415)- PGMR 

- Bestuursformatieplan 2019-2020 (20190603)- PGMR 

- Profielschetsen RvT (20190603)- GMR 

- Koersplan Concept (20190930)- GMR 
- Advies: CPOB vorm geven 

- Omzetten lidmaatschap RTC (20190930)- GMR 

- Samenwerkingsovereenkomst KWC (20191125)- GMR 

Niet aangenomen documenten 

- Functieboek (20190930)- PGMR 
- Aandacht voor vormgeving, uniformiteit, consistentie binnen het document 
- Functies RT, IB en themaspecialist nader onderzoeken 

GMR nieuwe stijl terugkerend onderwerp 2019 

Kees Jansen van Verus (20190211).  

- Toelichting mogelijkheden en wettelijk kader 
- Opname reglement GMR  
- Agenda uitwisselen met MR 
- Jaarlijkse bijeenkomst MR voorzitters 
- GMR leden werkplan over inhoud vergaderingen maken 

 Werkgroep opgericht (20190211) 
- Suzanne Franssen 
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- Kees de Jong 
- Mia de Weijer. Later blijkt dat zij wordt vervangen door Marian Verstappen 
- Heb Huibers 

20190415 

- Presentatie met keuze mogelijkheid voor vormen GMR 
- Keuze voor voorstel 2- 8 leden; 4 ouders, 4 personeelsleden 
- Start GMR nieuwe vorm 1 januari 2020 
- Tot de nieuwe vorm treden er geen leden af. Met uitzondering van Dick 

Trappenburg, die wordt vervangen door een collega 

20190603 

- Inventarisatie reactie MR scholen 
- Aandachtspunt nieuwe GMR- openbaarheid agenda en notulen 

20190930 

- Presentatie  
- Vergoeding leden besproken 
- Tijdspad uitgezet 
- Voor continuïteit GMR wens dat een aantal leden verkiesbaar stellen. Carina 

en Jasper stellen zich verkiesbaar 

20191125 

- Dat de taakuren vervallen wordt als negatief gezien door de scholen.  
- Ouders en personeel is geïnformeerd. Martine van den Hoven heeft hier veel 

werk voor verzet. Stemming vindt momenteel plaats. 

Er zijn voldoende leden gevonden. GMR start in 2020 

- Alleen Mia neemt deel als “reserve lid” 

Raad van Toezicht 

20190211 

 Terugkoppelen plannen GMR nieuwe vorm- gesprek Verus bespreken 

20191125 

 Transitie GMR 
- CPOB moet tegenspraak binnen de organisatie organiseren- in de vorm 

van GMR en RvT 
- Inhoud GMR ook nav vragen GMR- eigenaarschap; Inhoud ook op 

onderwijskwaliteit 
- GMR verder professionaliseren- taakverdeling en expertise binnen de 

GMR.  
- Presentatie van Suzanne 

 Inspectierapport  
- Toelichting op het samen “optrekken” met de RvT 
- Bespreken van rol en taak GMR versus RvT 
- Wens kwaliteit gesprek RvT en GMR verhogen- was te lezen in verslag 

inspectie 

MR-voorzitters (20191008) 
- Namens GMR Renee, Kees, Marian en Suzanne aanwezig 
- Presentatie Suzanne GMR nieuwe vorm 
- Gesprek over betrekken MR. Scholen zijn positief over GMR nieuwe vorm 



G.M.R.  

 

GMR jaarverslag 2019 
 

3 

- Feedback brief van de MR leden- verwerkt. 

Besproken documenten 

- Begroting 2019 (20190211) 
- Presentatie in de GMR 
- Keuzes door RvT voor scenario 3 
- 2020 meer tijd inplannen voor bespreken van begroting- kleine commissie die 

zich meer verdiept in de materie 

- Vakantie rooster (20190211) 
- Afwijking VO-PO bij de meivakantie 

- Risico inventarisatie en evaluatie (20190415) 
- Johannes Heun aanwezig voor toelichting 
- Jaarlijkse “keuring” op scholen t.a.v. Arbo 

- Grip op kwaliteit (20190415) 
- Monitoren van kwaliteit volgens afspraken. Deze zijn zichtbaar gemaakt 

middels de onderlegger Grip op kwaliteit 
- Tevredenheidsonderzoek leraren wordt extra aandacht aan besteedt  

- Beleid werkverdelingsplan (20190415) 
- Worden besproken in de teams door de directies 
- Uitwerking CAO 

- Beleid duurzaam inzetbaarheid (20190415) 
- Uitwerking CAO 

- CPOB vervangingsbeleid (20190415) 
- Moeite met vervangen personeel  
- KEK extra kosten zijn voor de individuele scholen 
- CPOB levert 6% personeel aan de invalpool- IPPON 

- Jaarverslag 2018 (20190415)  
- Aangenomen  

- Jaarverslag CPOB (20191125) 
- Wordt besproken dat er een publieksvriendelijk jaarverslag komt 
- Mooie vormgeving 
- Jaarverslag (officiële) moet elk jaar naar het ministerie 

- Nieuwe leden RvT (20190603) 
- De profielschetsen van de 2 nieuw te werven RvT leden wordt besproken 

- Bestuursformatieplan 2019-2020 (20190603)  
- Toelichting door Heb 

- Functieboek (20190603/ 20190930) 
- Aanpassing in het functieboek 
- Meer differentiatie in functies   
- Opname onderwijsassistent, administratief medewerker, orthopedagoog en 

controller  
- IB als taak en niet als functie 

- GMR geeft advies om deze als functie op te nemen 
- Feedback op de vorm en lay-out van het stuk 

- Plan V van het vervangingsfonds (20190603) 
- Werkdruk onderzoek geweest 

- Jos licht toe 
- Doel ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden 
- In werkgroep neemt Jolande deel  
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- Maakt deze taak af in 2020 

- Strategisch beleidsplan (20190415)  
- Presentatie stand van zaken door Heleen Post 
- Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd om wensen en ideeën op te halen bij 

personeel, relaties en ouders. De opbrengst hiervan, samen met de 
opbrengst van de bijeenkomsten van de werkgroep worden gepresenteerd 

- Werkgroep deelname GMR; Suzanne Franssen 

- Koersplan 2020-2023 (20190930/ 20191125) 
- Het strategisch beleidsplan heet vanaf nu Koersplan 2020-2023.  
- Bespreken van het koersplan, een richtinggevend document 
- In november is de presentatie van het koersplan 

- Mooie vormgeving 
- Strak opgezette inhoud  

- RTC (20190930) 
- Lidmaatschap van vereniging RTC Gelderland- Utrecht 

- Inzet van vervangingen  
- Jaarlijks opzegbaar 
- Voorgangsregeling; als een CPOB school inval nodig heeft, dan is de CPOB 

invaller als eerste beschikbaar voor een CPOB school 

- AVG (20190930) 
- Stand van zaken. Toelichting Jos 

- Inspectiebezoek (20190930/ 20191125) 
- Bezoek goed verlopen  
- Positieve gesprekken  
- Verificatiebezoeken voldoende/ goed afgesloten 
- Jasper en Carla hebben een gesprek gehad met de inspectie namens de GMR 
- Inspectierapport wordt openbaar gemaakt via social school 

- Werkdukgelden (20190930) 
- Evaluatie. Inzet met name:  

- Onderwijsassistente 
- Vrij roosteren leerkracht voor andere taken 

- Samenwerkingsovereenkomst KWC 
- Doe-klassen; Aanbod in diverse vormen van onderwijs 
- Komt een intentie verklaring over samenwerking 
- In Tiel wordt ook nagedacht over 10-14 onderwijs 

- Vakantierooster 2020-2021 (20191125) 
- Wens om VO gelijk te laten lopen (meivakantie) 
- Aandachtspunt; Vorig jaar waren er kinderen met maar 4 weken 

zomervakantie (scholen op de grens met Zuid). Indien mogelijk rekening 
mee houden. 

WVTTK 

20190211 

- Stakingsbereidheid personeel  
- Geen GMR onderwerp, niet verder besproken 

- BePO financiële middelen 
- Korte toelichting Heb 

20190415 
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- Met CNV is er een contract voor ondersteuning. Hier wordt geen gebruik van 
gemaakt. 2020 evalueren of het nog nodig is.  

20190603 

- Inspectiebezoek in het najaar 
- Nieuw toezichtkader 

20190930 

- Dislocatie Koningin Julianaschool geopend 
- Lidmaatschap CNV- uren inzet voor bijscholing MR 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marian Verstappen 
m.verstappen@cpob.nl 
Secretaris 
 
Suzanne Franssen 
s.franssen@cpob.nl 
Voorzitter 

mailto:s.franssen@cpob.nl

