
1 

 

 

VASTGESTELDE NOTULEN VERGADERING GMR 

D.D. 28 NOVEMBER 2016 

Aanwezig namens het bestuur   :  Jan Rath, Albert Strijker 

 

Aanwezig namens HR    :  Kim Camffermann 

 

Aanwezig namens de personeelsgeleding :  Mirjam de Meijere, Koen Anthoni, Arie van Rij, Ciska Smit, 

            Richard Stet 

Aanwezig namens de oudergeleding  :  Erik Laarhoven, Guido Pieters, Timo Bosma  
 

Aanwezig namens de leerling-geleding  :  Joëlle van de Sande, Jesse Thomassen 
 

Afwezig met afbericht    :  Niesjen Spencer-Maters, Isabelle Hoppe, 
                                                                                         Vanna Kunst en Frits de Koning 
 

 

1. Welkom en opening door voorzitter Timo Bosma om 19:36 uur.  

 

2. Mededelingen: 

- Op 27 maart komt de RvT op bezoek bij de GMR van 19.30 uur tot uiterlijk 20.15 uur. 

- Declaraties gaan in het vervolg naar de nieuwe penningmeester, Richard Stet.  

 

3. Agenda wordt vastgesteld. 

Zowel de notulen van 26 september 2016 als de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Met 4.1a (secundaire arbeidsvoorwaarden) en 4.1b (richtlijn leidinggevenden secundaire 

arbeidsvoorwaarden) wordt vandaag ingestemd door de GMR. 

 

4.2 Social Media: instemming door GMR met de volgende aanpassingen: in B6 ‘medewerker of  

privépersoon’ toevoegen. Tevens het verzoek om na een jaar te evalueren.  

Daarnaast is afgesproken dat op 30 januari een concrete communicatie aanpak gepresenteerd zal 

worden aan de verschillende doelgroepen: leerlingen, ouders en medewerkers. Bijzondere aandacht 

voor de leerlingen graag voor wat betreft communicatiemiddelen (filmpje?). 

 

a. Klokkenluidersregeling: ingestemd door GMR. 
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b. Studiekostenregeling: ingestemd door GMR. 

 

4.5. GMR statuut reglement.  

- Aan stukken (medezeggenschapsstatuut, medezeggenschapsreglement en huishoudelijk 

reglement) wordt toegevoegd een met leeswijzer waarin duidelijk wordt gemaakt wat de 

wetteksten zijn; welk deel juist wettelijk verplicht is en wat Dunamare er aan toegevoegd heeft; 

- Ingelaste GMR-vergadering, met op de agenda het medezeggenschapsstatuut: maandag 16 januari 

 van 18.00-20.00 uur (met broodjes); 

- Daaropvolgende (reeds geplande) GMR: maandag 30 januari van 19.30-22.00 uur. 

 

5. Financiën  

- P&C cyclus is besproken in de Commissie Financiën en is ter informatie.   

- Schooljaarverslag. Arie van Rij vraagt of het klopt dat er 4FTE meer uitbetaald is dan begroot op het 

Bestuurs- en Servicebureau. Albert Strijker legt uit dat dat te maken heeft met een vrijval van de 

voorzieningen. Het Bestuurs- en Servicebureau heeft een buffer waar de plussen en minnen onder 

vallen. Ook vraagt AFAS meer inzet. De gedachte is dat het beter is centraal te regelen in plaats van 

op de scholen.  

 

6. Diversen  

-  Gewijzigd schema vergaderdata: akkoord. 

- Verkiezingen: deze worden uitgesteld tot na de eerstvolgende GMR vergadering in januari; 

- Website GMR: afgesproken wordt dat Albert Strijker, Bastiaan Groeneveld, Arie van Rij en Timo 

Bosma op donderdag 15 december om 15.30u bijeen komen om te bespreken hoe deze verbeterd 

kan worden. 

 

7. Sluiting  

 

 

 

 

 

 

 


