
Verslag extra GMR vergadering  

1 september 2022 – 20.00-21.15 

Aanwezig 

Marjoleine Hoekstra De Zon Leerkracht 

Tanja Wijnands 't Startnest Leerkracht 

Sekhar Lahiri De Springschans Ouder 

Daan Bartels De Springschans Leerkracht 

Nathalie van den Heuvel De Kwikstaart Leerkracht 

Hester van der Putten De Kwikstaart Ouder 

Marcella Bax het Duet Leerkracht 

Maaike Roseboom (MRO) het Duet Ouder 

 

Afwezig met bericht: 

Marjolein van Hoorn  De Vuurvogel Leerkracht 

 

Opening 

MRO opent vergadering met toelichting over bezetting van de GMR en een introductierondje. 

Momenteel zijn er nog 3 vacatures in de oudergeleding (van het Startnest, de Vuurvogel en de Zon). 

Daan heeft plaatsgenomen in de personeelsgeleding namens de Springschans. Maaike en Marjolein 

zijn de nieuwe voorzitter en secretaris. 

 

Kennis en training 

Er wordt geconstateerd dat er behoefte is aan een basis training / workshop over GMR – de rol, 

rechten, plichten, etc. In het verleden zijn er al goede ervaringen geweest met mensen/bedrijven die 

dergelijke trainingen faciliteren. Er wordt afgesproken om een aantal offertes op te vragen bij 

betreffende bedrijven, hier een keuze uit te maken en deze bij het stafbureau neer te leggen  → 

Actie voor 20/9  

Naast de ‘basis’ training is er behoefte aan: 

- Meer inzicht in governance model van WadA en onderliggende planning als toevoeging op 

de bestaande jaarkalender → MRO volgt dit op met RAK 

- Nadere uitleg over begroting / budget → MRO kan hier algemeen aan bijdragen, maar 

wellicht is een toelichting van zowel de business controller (hoe is de begroting tot stand 

gekomen) als RAK (verantwoording/verklaring keuzes in begroting) gewenst. 

- Wat is de wisselwerking tussen MR en GMR. Er is nu geen eenduidige aanpak/omgangsvorm, 

is dit gewenst? → Verder te bespreken op 20/9 

 

  



Vorm van de GMR vergaderingen: 

Er wordt gesproken om over te gaan naar een model waarbij de GMR zowel met directeur 

bestuurder/RAK vergadert en daarnaast ook alleen met de GMR leden. Het voorstel is om voor de 

vergaderingen het eerste uur te gebruiken voor het overleg met het bestuur en het tweede uur te 

gebruiken ter reflectie en vooruitblik op komende acties/onderwerpen en vergaderingen. Een 

andere optie is om juist voor de vergadering met het bestuur met de GMR te overleggen over 

agenda/stukken en gezamenlijke vragen op te stellen.  → Besluiten vergadering 20/9. MRO zal RAK 

alvast inlichten. 

Organisatie van agenda, stukken en verslaglegging – de tijdige aanlevering van de agenda, maar 

vooral de onderliggende stukken is gezien de gewenste nieuwe set-up nog belangrijker geworden. 

Een goede voorbereiding komt de efficientie van onze vergaderingen alleen maar ten goede. 

Zoals in de laatste GMR vergadering besproken met Mia is om een concept verslag zo snel mogelijk 

na de vergadering te circuleren. Dit is van toepassing op de vergaderingen met het bestuur, voor de 

verslaglegging van het interne GMR overleg dragen we zelf zorg. 

Locatie – dit is niet besproken in de vergadering, maar houden we vast aan de Springschans als 

vergaderlocatie of kiezen we voor roulatie en/of een andere vaste locatie? → Agenderen voor 20/9 

 

Prioriteiten 

Er is kort gesproken over de zaken die momenteel op de radar staan: 

- Functiehuis – de GMR was niet onverdeeld positief over de wijzigingen en de PGMR is eerder 

dit jaar akkoord gegaan onder voorbehoud van toezegging om hier binnen een jaar op terug 

te komen. 

- Visie op onderwijs / Koersplan volgen en bewaken 

- Expats/anderstaligen binnen de gemeente; welke consequenties vloeien mogelijk voort (of 

zijn die er al?) uit de forse toename van niet Nederlands sprekende kinderen in Uithoorn en 

moet de stichting en mogelijk GMR hier een rol in spelen (en welke)? 

Afgesproken wordt dat iedereen hier verder over nadenkt en we aanvullen/wijzigen waar nodig → 

Actie allen 20/9 

 

Expertise en interesses GMR leden 

Er is consensus dat niet alle onderwerpen die de GMR aangaan door elk afzonderlijk lid behandeld te 

hoeven worden. Waar mogelijk en gewenst verdelen we voortaan onderwerpen en acties onderling 

bijvoorbeeld op commissie basis →  Voorkeuren / ideeen graag bij MRO aanleveren 

 

Rondvraag en sluiting 

Nathalie merkt op dat de groei van de Kwikstaart nu duidelijk merkbaar is – hoe is dit op de andere 

scholen binnen de stichting en hoe is iedereen opgestart? → Voorstel om 20/9 kort rondje te doen 

bij iedereen 


