
Notulen GMR vergadering Wijzers in Onderwijs 
 
Datum: 4 februari 2020 
Locatie: Basisschool Breerke Maasbracht 
Aanvang: 20:00 uur 
Einde: 22:00 uur 
 

Nr. Onderwerp Besproken: Actie: 

1. Opening, vaststelling agenda.  
 

Voorzitter  

2. Binnengekomen stukken, staan in 
drive 
Ter info: 

● Remuneratiebeleid RvT 
● Marap rapportage 
● Stakingsbrief 

 
instemming: 

● Begroting 2020/2021 
● Protocol Ingrijpende 

gebeurtenissen 
● Gedragscode IBP 

 

Remuneratiebeleid: 
Ter informatie aangenomen. 
 
Staking: Eerst moet 
geinventariseerd worden hoeveel 
salarissen zijn uitbetaald en welke 
niet. Daarna zal de vraag zijn hoe 
de gelden gespendeerd worden, 
zoals: professionalisering van het 
personeel of scholing. Er kan geen 
extra personeel of 
onderwijsleermiddelen voor worden 
aangeschaft.  

 

3. Mededelingen: 
● Behoefte aan basiscursus? 

Totaal 6 leden van 
basisscholen Violier en De 
Slek hebben zich 
opgegeven voor de cursus. 

● Vacature OGMR-lid. 
 

In totaal hebben 8 mensen zich 
opgegeven om deel te nemen aan 
de cursus. 
 
Via Annette zal een nieuwe 
vacature voor OGMR-leden worden 
uitgezet aan de directeuren. Elke 
directeur zal via ouderportaal de 
vacatures uitzetten. 

Secretaris 
zal in 
overleg met 
AOB een 
cursus-mo
ment 
afspreken. 
1 Moment 
zal 
gekozen 
worden. 
GMR kiest 
voor een 
basiscursus 
met de 
mogelijkhei
d tot 
verdieping 
op enkele 
beleidsmati
ge zaken. 
 
 



4. Begroting 2020/2021 Vragen staan 
in de drive, met inbegrip van de 
leerlingtelling en meerjarenraming 
 

Begroting is negatief. Bewuste 
keuze. Dotatie voorziening 
onderhoud was voorheen sluitstuk 
van de begroting. Stichting wil 
onderhoud in de begroting 
opnemen. Er zal komende jaren 
veel besteed moeten worden aan 
het achterstallige/noodzakelijke 
onderhoud. 
 
Leermiddelen worden vanaf heden 
afgeschreven. 
 
Extra personeelsformatie 
opgenomen in begroting.  
 
2022 fusiegelden (3 fte) verdwijnen. 
Stichting zal moeten bekijken hoe 
deze krimp op termijn gestalte 
krijgt. Wellicht kan dit door 
natuurlijk verloop.  
 
Bestuurskantoor verhuist naar de 
Hoeksteen.  
 
Antwoorden op de vragen over de 
begroting staan in de map. 
 

 

5. Protocol ingrijpende 
gebeurtenissen 
 

GMR stemt in met het protocol.  

6. Gedragscode IBP 
 

GMR stemt in met Gedragscode 
IBP. 

 

7. Rondvraag 
 

Volgende Stakeholdersoverleg zal 
op een moment van een 
GMR-vergadering zijn, dus 8 april.  
 
RvT vraagt GMR mee te denken 
hoe de stichting naar buiten toe 
zich neerzet (flankerend beleid) 
GMR zal er over na moeten denken 
welke punten zij willen aandragen 
voor het stakeholders-overleg. 

Via de 
GMR-app 
zullen 
onderwerpe
n worden 
aangedrag
en. 

 
 


