Notulen GMR vergadering Onderwijsgroep EduMare

Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezigen

Met
kennisgeving
afwezig

:
:
:
:

13 oktober 2020
Online via MS Teams
20:00 uur
Cynthia van Reek (Ouder GMR), Karin Vonk (Ouder GMR), Brenda
van de Houte (Ouder GMR), René Molendijk (Ouder GMR), Just Riet
(Ouder GMR), Anja Bons (PGMR), Judith Geeratz (PGMR), Marianne
Jacquemijns (PGMR), Hans de Looze (beoogd onafhankelijk
voorzitter), Ingrid van Doesburg (Voorzitter CvB), Henk de Kock (lid
CvB), Petra Beukelman (bestuurssecretaris), Mathilde van Splunder
(notulist)
: René Molendijk (Ouder GMR)

1 Welkom/kennismaking
Henk heet iedereen hartelijk welkom bij de eerste GMR vergadering van Onderwijsgroep
EduMare. Alle aanwezigen stellen zich voor.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Hans de Looze als onafhankelijk
voorzitter. Petra Beukelman zal de functie van secretaris op zich nemen.
Hans opent de vergadering met een spreuk van Albert Einstein:
“Iemand die nooit een fout heeft gemaakt heeft nooit iets nieuws geprobeerd.”
2 Rooster van aftreden / taakverdeling / vacatures
De leden van de GMR wordt verzocht om de datum door te geven van de start van hun
eerste termijn in de (K)GMR bij één van de rechtsvoorgangers van EduMare. Deze
gegevens zullen gebruikt worden voor het rooster van aftreden. Just Riet meldt zich aan als
formeel voorzitter van de GMR.
Openstaande vacatures
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het de voorkeur heeft om meer dan 8 leden in
de GMR te hebben. Just zal een oproep maken die Petra door kan sturen naar de leden van
de regioraad Nissewaard om zich te melden als GMR-lid. Ook is er in de nieuwsbrief aan
directeuren een oproep gedaan of zij (nogmaals) met het personeel willen bespreken wie er
in de GMR zitting wil nemen.
Deelname identiteitscommissie
Op de volgende vergadering van 24 november zal het reglement identiteitscommissie
voorgelegd worden. Tijdens dat overleg zal ook afgestemd worden welke leden van GMR
hieraan deel zullen nemen.
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3 Medezeggenschapsstructuur
Petra geeft een toelichting op de medezeggenschapsstructuur.
Er is een klankbordgroep bijeengekomen om de concept-reglementen voor de GMR,
regioraden en de MR te bespreken. De opmerkingen van de klankbordgroep zijn verwerkt.
VOSABB heeft de documenten gecheckt op juridische elementen. Ook deze opmerkingen
zijn verwerkt.
Just roept op om als GMR flexibel te zijn als er (ad hoc) besluiten genomen worden en niet
te strikt vast te houden aan het besluitvormingsproces. Ingrid geeft aan de regioraden wel de
kans te geven en daar ook mee te klankborden. Er zal steeds goed gekeken moeten worden
welke onderwerpen in de regioraden besproken kunnen worden.
Vanuit de vergadering zijn geen opmerkingen op de statuten en reglementen. De
documenten zullen nu voorgelegd worden aan de regioraden en komen daarna terug op de
agenda van de vergadering van 24 november met verzoek om instemming. De stukken voor
de vergaderingen van de regioraden worden gedeeld op Sharepoint en de leden van de
regioraad krijgen toegang tot de GMR-omgeving op.
4. Mededelingen CvB
Aanvullingen op de mededelingen:
Er is sinds het maken van de mededelingen een aantal besmettingen geweest: onder andere
van leerlingen, leerkrachten en medewerkers op het bestuurskantoor. Er is goed contact met
de GGD over het communicatieplan als sprake van een besmetting is.
De gemeentes worden wekelijks op de hoogte gebracht van het aantal besmettingen. De
directeuren krijgen naast de nieuwsbrief een aparte update inzake COVID. Daarnaast komt
er wekelijks een kernteam met directeuren bij elkaar. Ingrid vraagt wat te doen bij een crisis
waar de betrokkenheid van de GMR nodig is. Just stelt voor om (telefonisch) korte lijnen te
houden en in afstemming de juiste route te bepalen.
Ter informatie deelt Ingrid mede dat er een bezwaar ontvangen is één van de scholen uit de
gemeente Brielle. Het gaat om een schorsing van een leerling.
5 Bestuursrapportage (ter informatie)
In verband met de fusie per 1 augustus is dit een rapportage tot en met 31 juli en zonder St.
Floréo. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
6 Kadernota
Just geeft aan dat het opvalt dat er al veel cijfers in staan, ondanks dat het nog een opmaat
is naar de begroting. De speerpunten zijn er moeilijk uit te halen. De grote lijn is wel
herkenbaar. Het advies vanuit de vergadering is om links op te nemen naar de
uitgangspunten en strategische plannen. Over de inhoud zijn geen toevoegingen.
Het CvB herkent bovenstaande opmerkingen en ziet ook punten ter verbetering. Dit wordt in
overleg met de controllers opgepakt. De GMR adviseert positief.
7 Raad van Toezicht
In de statuten staat dat de RvT moet bestaan uit tenminste 5 en maximaal 7 leden. Er zijn
inmiddels 5 leden benoemd en er zijn nog 2 vacatures. Er zal een
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benoemingsadviescommissie worden samengesteld voor de sollicitatiegesprekken me RvT
leden. Anja zal hieraan deelnemen vanuit de GMR en heeft adviesrecht.
In het reglement staat dat een gedeelte van de RvT leden 2x per jaar een GMR vergadering
bijwoont. Het verzoek aan de GMR-leden is om na te denken over bij welke punten de RvT
leden kunnen aansluiten en hoe de vergadering vorm gegeven kan worden.
Het verzoek vanuit de GMR vergadering aan de RvT leden is om aan te geven bij welke
onderwerpen zij willen aanhaken. De vergadering gaat akkoord met de aanwezigheid van de
RvT bij de volgende vergadering op 24 november, waarbij identiteit op de agenda staat.
8 Planning agendapunten GMR 2020/2021
Er is ruimte om agendapunten in te brengen. De vergadering gaat akkoord met de planning.
9 Rondvraag
Anja vraagt of er een cursus voor MR leden en/of regioraden georganiseerd wordt. Er wordt
gekeken of dit opgenomen kan worden in de Academie, digitaal of fysiek. Er zou eventueel
differentiatie aangebracht kunnen worden door een start- en gevorderdencursus aan te
bieden.
De migratie naar één SharePoint omgeving is voor de kerstvakantie afgerond. Dan hebben
alle medewerkers een @edumarevpr mailadres.
Hans de Looze sluit de vergadering en we hopen elkaar 24 november weer te ontmoeten.
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