Naam overleg:

GMR Vergadering EduMare

Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig

: 24 november 2020
: Online via Teams
: 20:30 uur
: Cynthia van Reek (Ouder GMR), Brenda van Houte (Ouder GMR), Just
Riet(Ouder GMR), Anja Bons(PGMR), Judith Geeratz (PGMR), Marianne
Jacquemijns (PGMR), Patrick Zwart (PGMR), Hans de Looze (onafhankelijk
voorzitter), Ingrid van Doesburg(Voorzitter CvB), Henk de Kock (lid CvB),
Petra Beukelman (bestuurssecretaris), Mathilde van Splunder (notulist)
: Karin Vonk, René Molendijk
: Mieke Norbart, Jacqueline Konings, dhr. Fledderus, dhr. Vermaat, dhr. Van
Dam (RvT leden)

Afwezig
Gasten
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Onderwerp/activiteit
Welkom
Hans opent de vergadering met een spreuk van Nelson Mandela:
‘Education is the most powerful weapon which you can choose to change the world”
Daarna stellen alle aanwezigen zich kort voor. Er is een afvaardiging van de RvT
aanwezig: dhr. H. Fledderus (voorzitter), dhr. Vermaat, en dhr. van Dam.
Mieke Norbart en Jacqueline Konings zijn als gast aangesloten bij deze vergadering.
Patrick Zwart is aanwezig als nieuw lid. Met zijn deelname en eventueel die van Mieke is
Nissewaard ook goed vertegenwoordigd.
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Verslag vergadering 13 oktober
Het verslag wordt goedgekeurd. Het verzoek gaat uit naar de GMR leden om het rooster
van aftreden nog aan te vullen of dit uiterlijk 25 november door te geven aan Petra.
Zaken vanuit de RvT
Dhr. Fledderus geeft een toelichting op de vacatures in de RvT. Op dit moment zijn er nog
twee vacatures. Er wordt daarvoor een wervingsprocedure opgestart. Bij de werving wordt
specifieke aandacht gevraagd voor diversiteit binnen de RvT. Er is een extern bureau (Erik
Versteeghe) gevraagd om de RvT hierbij te begeleiden.
Bezoldiging RvT
Dhr. Fledderus geeft een toelichting op de bezoldiging voor de RvT leden.
Aan de hand van vastgestelde richtlijnen en in overeenstemming met het CvB, heeft de
RvT het bezoldigingsniveau vastgesteld. Vanwege transparantie is dit gedeeld met de
GMR. Er is verder geen goedkeuringsprocedure.
Mededelingen van het CvB
Ingrid geeft enkele aanvullingen bij de mededelingen.

1

5

6

7

Er is één aanspreekpunt bij de GGD waar de scholen bij positief geteste medewerkers of
leerlingen contact mee kunnen hebben.
Er vinden in de maanden november/december digitale inspectiebezoeken plaats, tot nu toe
verlopen deze erg goed.
Er wordt nog gewerkt aan gerichte communicatie met de stakeholders over actualiteiten
zaken binnen EduMare
Documenten medezeggenschap
Er zijn vanuit regioraad 2 vragen over de statuten, deze worden per mail naar Petra
gestuurd. De vragen zijn geen belemmering om in te kunnen stemmen.
Het is niet duidelijk waarop de regioraad instemming heeft en op welke onderwerpen de
GMR instemmingsrecht heeft.
De gedachte van de werkgroep fusie was dat de regioraad vooral een klankbord functie
heeft. Per brinnummer mag er één afgevaardige ouder en één afgevaardigd personeelslid
lid zijn van de GMR.
De vergadering stemt in met het statuut en de regelementen, met als aanvulling: als een
school met één brinnummer twee locaties heeft die functioneren als zelfstandige scholen
mag er per locatie een ouder en personeelslid lid zijn van de GMR.
Begroting 2021 GMR
De vergadering gaat akkoord met de begroting. De begroting komt op de agenda van de
regioraad voor advies. Op 12 januari zal deze met het verzoek om advies voorgelegd
worden aan de GMR.
Identiteitscommissie
Er wordt gevraagd of de GMR leden willen nadenken over deelname aan de
identiteitscommissie. Twee leden van de GMR sluiten aan bij identiteitscommissie.
Marianne Jacquemijns meldt zich aan om vanuit de GMR zitting te nemen in de
identiteitscommissie. De volgende vergadering zal nog gevraagd worden wie er verder aan
kan sluiten vanuit de GMR.
Een keer per jaar kunnen RvT leden aansluiten bij de identiteitscommissie om standpunten
uit te kunnen wisselen. Het advies vanuit de vergadering is om bij aanvang van de
identiteitscommissie de verwachtingen goed uit te spreken.
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Er worden enkele tekstuele aanpassingen voor het concept regelement uitgewisseld met
Petra, zij past dit aan. Het regelement komt op de agenda van de regioraad en daarna
komt deze weer terug ter instemming op de agenda van januari.
Vanuit de GMR moet er oog gehouden worden voor als er bij mutaties in de GMR
plaatsvinden er ook nog GMR leden aansluiten bij de identiteitscommissie.
Concept vakantierooster
In principe wordt het voorstel van FOKOR gevolgd. Het definitieve voorstel is nog
afhankelijk van het voortgezet onderwijs in de regio. Die maken soms andere keuzes voor
de meivakantie in verband met de Centraal Examens. EduMare houdt graag dezelfde
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vakanties aan als het VO, de scholen in Rozenburg en de scholen in Spijkenisse. Daarom
wordt er gekeken naar het rooster van FOKOR. Het vakantierooster gaat nu naar de
regioraad en komt terug op de GMR agenda in januari.
Rondvraag
De regioraad van Hellevoetsluis wil graag voor de GMR vergadering vergaderen. Het
verzoek aan de andere regioraden om aan Petra door te geven of zij ook vooraf aan de
GMR willen vergaderen.
Judith Geeratz en Patrick Zwart geven aan dat bij hen in de regioraad de vraag komt of er
voor de ouderbetrokkenheid en leerlingenraad criteria opgesteld kan worden. De fusie
werkgroep heeft hier al een deel van in de FER opgenomen. Dit wordt geagendeerd.
Het advies vanuit de vergadering is om voor de regioraad duidelijk op de agenda te zetten
wat de GMR verwacht. Wat betreft ouderbetrokkenheid en leerlingenraad is er
afgesproken om eerst met de GMR te bespreken waar willen we over klankborden en dan
in te brengen bij de regioraden.
Anja Bons geeft aan of er iemand aangesteld kan worden vanuit het bestuur om de
regioraad te notuleren.
Henk Fledderus geeft een compliment over hoe de vergadering is verlopen.
Hans bedankt iedereen voor de deelname en sluit de vergadering.
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