
Notulen GMR vergadering Wijzers in Onderwijs 
 
Datum: 30 oktober 2019 
Locatie: Basisschool Breerke Maasbracht 
Aanvang: 20:00 uur 
Einde: 22:00 uur 
 

Nr
. 

Onderwerp  Besproken: Actie: 

1. Opening, vaststelling agenda.  
 

 Activiteitenplan is 
nog niet opgesteld. 
Dit dient nog 
concreet gemaakt te 
worden. Een 
volgende 
GMR-vergadering 
zal hier aan gewijd 
worden. 

 

##
2. 

Binnengekomen stukken, staan 
in drive 

● Beleidsplan 
Hoogbegaafdheid, ter 
instemming 

● Informatiebeveiligings- en 
privacybeleid, ter 
instemming 

● Oktobertelling, ter 
informatie 

● Eindopbrengsten 
MARAP, ter informatie 

 

Binnengekomen 
stukken zijn 
ontvangen en 
gelezen. 
 
Brief 
stakeholders-overleg 
niet gericht aan 
GMR. In de brief 
worden 
locatiedirecteuren en 
teamleiders als 
stakeholders 
genoemd, niet de 
GMR.  
 
Onderwerpen die de 
GMR graag met de 
RvT wil bespreken: 
Mobiliteitsbeleid/inze
tbaarheid.  

● Werkverdelin
gsplan 

● Fusie 
(ervaringen) 

● Verdeling 
portefeuilles 
RVT, met 
betrekking tot 
de nieuwe 
voor te 

 



dragen 
kandidaat.  
 

Functieprofiel RvT. 
GMR wil zich graag 
het recht 
voorbehouden om 
een nieuwe 
kandidaat voor te 
dragen voor de RvT.  
 

3. Mededelingen: 
● Houden aan vergadertijd 

en inhoudelijk reageren 
op onderwerpen 

● Staking 6 november 
● Leerkrachten tekort 
● Jaarverslagen 
● AOB servicepakket 
● Oktobertelling 

 GMR-leden acht het 
wenselijk om de tijd 
in de gaten te 
houden en de 
discussie 
voornamelijk te 
beperken tot het 
voorliggende 
beleidsstuk.  
 
Staking: 6 november 
gaat door. Ouders 
hebben een brief 
hierover gekregen.  
 
WiO heeft op dit 
moment de groepen 
net bezet. Dit is krap. 
Het impliceert dat bij 
het uitvallen van een 
leerkracht mogelijk 
groepen naar huis 
moeten worden 
gestuurd.  
 
Secretaris vraagt 
aan AOB op welke 
termijn een cursus 
voor voor de 
MR/GMR-leden kan 
worden gegeven.  
De GMR vraagt alle 
MR-leden om tot 
uiterlijk 14 
december aan te 
geven of ze willen 
deelnemen aan een 
cursus 
bevoegdheden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secre
taris 
GMR 
 
 
 
 
 



(G)MR en dit per 
mail kenbaar te 
maken aan de GMR 
secretaris onder 
vermelding van de 
basisschool en het 
aantal 
deelnemende 
leden.  
sjoerd.vinken@wijzer
sinonderwijs.eu 
 
Oktobertelling. 
Ten opzichte van 
vorig jaar is het 
aantal leerlingen 
gestegen, van 1653 
naar 1673. Het 
betreft een 
aanzienlijke stijging 
ten opzichte van 
vorig jaar, boven 
verwachting.  
 
Marap doorgezet 
naar volgende 
vergadering.  
 
 

4. Beleid Hoogbegaafdheid  Beleidsplannen 
Meer- en 
Hoogbegaafdheid 
van de verschillende 
besturen met elkaar 
in overeenstemming 
gebracht.  
 
Intern begeleiders 
hebben eveneens 
ingestemd met het 
beleidsplan.  
 
Bijlage 3 
(verrijkingskisten 
onderbouw) is niet 
opgenomen in het 
beleidsplan.  

GMR 
stemt 
in met 
beleid
spaln 

mailto:sjoerd.vinken@wijzersinonderwijs.eu
mailto:sjoerd.vinken@wijzersinonderwijs.eu


5. Informatiebeveiligings- en 
privacybeleid 

 Opmerkingen: 
Blz. 4: Welke 
afspraken zijn er met 
leerkrachten 
gemaakt? Er is een 
poster/lijst met regels 
hieromtrent.  
Bij vragen kan de 
functionaris 
bescherming 
persoonsgegevens 
(FG’er)  gemaild 
worden. 
Beleidsstuk beoogt 
een bewust omgaan 
met privacygevoelige 
informatie. 
Blz. 6: Een externe 
FG’er is 
aangetrokken omdat 
de stichting nog 
geen interne 
opgeleid persoon 
heeft en het 
complexe materie 
betreft. Een intern 
opgeleid persoon 
behoort wel tot de 
mogelijkheden.  
 

GMR 
stemt 
in met 
beleid
splan. 



6. Rondvraag: 
● Staking 
● Stakeholders-overleg 
● Activiteitenplan 
● aantal punten van de MR 

 Vraag: Is er 
regelgeving omtrent 
accepteren externe 
gelden door MR. 
Sponsorbeleid van 
de school/stichting 
dient hiervoor 
geraadpleegd te 
worden. 
 
Gelden MR die 
overblijven na 
afsluiting schooljaar 
kunnen worden 
gespaard. Echter de 
gelden dienen ter 
facilitering van je 
taak als MR. 
 
Taakbeleid is 
vervangen door het 
werkverdelingsplan. 
Het 
werkverdelingsplan 
is teamgericht. 
Taakbeleid 
voornamelijk 
individueel.  
 
Notulen GMR staan 
nog niet op de site 
van WiO. Deze zijn 
wel aan het 
secretariaat WiO 
doorgegeven. 
 
Er heeft zich een 
kandidaat GMR-lid 
gemeld.  
 

 

 
 


