
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Notulen voor de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
  
Datum:  14-10-2021 

Aanvang:  19.30 uur  
Aanwezig: Robert-Jan, Ilse, Jeroen M., Roel, Dick, Marielle, Bianca, Maarten,  

Dennis, Gabrielle (notulist) 

Afwezig: Marcella H., Tommy, Barry, Marcella K., Martine 

Plaats:   Servicekantoor Blosse 

  
19.30 uur          1.   Opening en vaststelling agenda  
  

  2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken  
• Afberichten:   Marcella H., Tommy, Barry, Marcella K., Martine 
• Bespreking concept notulen GMR 20-09-2021   2a  

Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld 

 
• Mededelingen en lopende zaken     2b  

 
 

Voorstellen GMR-leden 2021-2022 

We willen de GMR en de GMR-leden meer zichtbaar maken voor ouders en personeel. We willen graag 

van iedereen een kort stukje waarin je je voorstelt: wie ben je, wat doe je, ouder/personeelslid, school, 

expertise, beweegredenen om zitting te nemen in de GMR etc. Plus een leuke foto.  

Deze stukjes kunnen als nieuwsbericht gedeeld worden op het Blosseveld en op Blosse.nl en krijgen 

uiteindelijk een vaste plek op onze GMR-pagina.  

Tekst plus foto graag aanleveren uiterlijk 20 september. – Deze termijn is inmiddels verstreken, we 

missen nog een aantal stukjes! 

 

Stemmen:  

Onderstaande cijfers per 30-9-2021 

Aantal GMR 

zetels 

Aantal 

Vacatures 

Aantal actieve  

GMR leden 

Aantal 

aanwezige 

GMR leden op 

de vergadering 

Aantal leden 

PGMR aanwezig 

op de 

vergadering 

Aantal leden 

OGMR aanwezig 

op de vergadering 

 

20 

PGMR   OGMR 

       5          1 

PGMR  OGMR 

        5       9 

   

  GMR Totaal 

 

 

14 

Benodigd 

aantal leden 

om te kunnen 

stemmen:  

8 

Benodigd aantal 

leden PGMR om 

te kunnen 

stemmen:  

3 

Benodigd aantal 

leden OGMR om 

te kunnen 

stemmen:  

5 

   De helft van de 

actieve leden + 

1 

De helft  van de 

actieve PGMR  

De helft van de 

actieve OGMR  
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Huidige zittingstermijnen: 

PGMR aug 2021- jul 2024 

OGMR aug 2020- jul 2023 

Na je zittingstermijn ben je terstond herkiesbaar (art.5.2). 

 

 
• Notulen KT overleg    2c 

Flexpool is ingezet op NPO gelden, als iemand ziek wordt kan dit niet opgelost worden. Hier ontstaat 
wel enige zorg. 
Op een aantal scholen worden kinderen verdeeld over verschillende klassen of worden af en toe naar 
huis gestuurd. De lijntjes zijn erg dun. 
We constateren het nu. De komende jaren moeten wij hier mee omgaan. We moeten meer flexibel 
gaan denken. Standaard lessen worden uitgelegd door onderwijsassistenten. De banden met PABO’s 
worden verder aangetrokken. 
Bij de laatste stand van zaken staat dat er weinig scholen geweest zijn waarbij het team samen ging 
oppakken om het geld goed te besteden. Bij veel scholen heeft de directie het plan opgesteld, 
waarschijnlijk om het team te ontlasten. 
Je moet als school/directie wel de tijd nemen om dit samen met het team te doen, de medewerkers 
erbij betrekken.  
 
Vraag stellen: Welke reden was er om het team er niet bij te betrekken? 

  
 

19.35 uur  3.   Ingekomen documenten  
  

3.1 Reacties op de Q1 
3.1a Ottilio over ICT 

 
Duidelijk.  

 
3.1b Judith over HR 

Deze was er nog niet. Deze krijgen ze nog. 
 

3.2 Q2 – Status ter info 
Q2: landelijk streven bij rekenen: waar vergelijken ze het mee? Navragen. Ze vergelijken met de 
landelijke benchmark. Waarschijnlijk bedoelen ze hiermee het landelijk gemiddelde. 
 
Vraag stellen: In Q2 wordt er bij bijvoorbeeld rekenen een vergelijking gemaakt met de landelijke 
benchmark. Welke vergelijking maken ze nu, wordt hiermee het landelijk gemiddelde bedoeld? 
 
 
19:40  4. Bespreken 

4.1 Klokkenluidersregeling 
Status: ter instemming 

 
4.2 Regeling gedragscode 
Status: ter instemming 

 
   
 
 
 
 



 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

      4a Reactie op de vragen n.a.v. Gedragscode Blosse en Klokkenluidersregeling 

Er is wat verwarring, welke vragen werden er gesteld, dit staat niet in de mail gemeld. 
Dit stond in de notulen vermeld, voortaan in de reacties ook de vraag vermelden welke is gesteld. 
 
 
4.3  Q2 bespreken – reacties opstellen 

Referentieniveaus 
Eén à twee jaar geleden ging een werkgroep kijken naar het rekenonderwijs binnen Blosse. Hoe is 
stand van zaken? Iemand vermeld dat de werkgroep hier nog steeds mee bezig is en uit die 
rekengroep zijn er suggesties geweest waar ze nu mee in een verbetertraject gaan. Ze stellen dit 
prioriteit, aangezien Blosse met rekenen onder landelijk niveau ligt. Misschien kunnen ze af en toe 
een update van geven. 
 
Huisvesting 
Bij huisvesting was er een overschrijding te zien, m.b.t. energiekosten. Het gaat hierbij om drie 
scholen: De Columbus, De Reflector, De Nieuwe Draai. Het gaat om de maanden april, mei, juni 2021.  
Waarom juist deze 3 scholen?  
 
Vraag stellen: Waarom is het verhoogde verbruik bij deze 3 scholen, april, mei, juni 2021. En waarom 
juist deze periode? 
 
Verzuim 
Er wordt veel aan gedaan om nieuwe leerkrachten te werven, is dat ook het gevoel bij de achterdeur. 
Anticiperen met directie: workshops geven. Waar hebben wij zelf invloed op? Wordt er gevraagd bij 
vertrekkende medewerkers wat de reden van vertrek is? 
Op elk niveau wel aandacht besteed. Benieuwd naar in- en uitstroom cijfers. Hoe gaat Blosse om met 
vitaliteit en aandacht hiervoor. Verandering is voor de oudere medewerkers soms lastig. Is er 
aandacht voor? Grote organisaties zetten er extra op in.  
Hoe wordt het de komende jaren ingezet op vitaliteit en welzijn van de medewerkers? 
Medewerkerstevredenheid. 
Je hebt het gevoel dat je soms er achter aan loopt. Werkdruk is best hoog. 
Ook de storming-norming-….. het komt allemaal al bovenop de vaste taken. 
Eerst maar weer samen, dan pakken we ze weer op, op het niveau waar ze zijn gebleven. 
Vitaliteit: fijn om hoe Blosse hier mee omging. Er is een potje bij de gezonde school: subsidie 
aanvragen als vitaliteit inzetten. Juist om vitaliteit op school in te zetten voor collega’s en kinderen. 
Ligt bij het directieberaad: wij als GMR (uit goed werknemersschap) onze zorg uitten om toch meer 
in te zetten op de vitaliteit. 
 
 
Vragen stellen: 

- Wordt er aan vertrekkende medewerkers gevraagd wat de reden is van het vertrek? 
- Hoe gaat Blosse om met oudere medewerkers, m.b.t. de verandering? Is hier aandacht voor? 
- Hoe wordt er binnen Blosse de komende jaren ingezet op vitaliteit en welzijn van de 

medewerkers? Medewerkerstevredenheid? 
 
Wij als GMR (uit goed werknemersschap) uitten onze zorg om toch meer in te zetten op de vitaliteit. 
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20.10 uur   5.   Stemming:   

5.1 Klokkenluidersregeling 
 
Voor : 9 
Tegen : 0 
 

5..2 Regeling gedragscode 
Voor : 9 
Tegen : 0 
Voorwaarde: Dit document moet eerst aangepast worden in de aangepaste versie!! 
 
 
 
20.20 uur             7.   Rondvraag  
  
16 november cursus activiteitenplan: veel afmeldingen Dennis, RobertJan en Barry kunnen niet. 
Waarschijnlijk gewoon door. De cursus is verplaatst naar 18 november. 
 
4 november volgende vergadering: ons voorstel om de vergadering over te slaan. Een eventueel 
belangrijk document: via teams. Deze vergadering vervalt. 
 
 
 
 

20.30 uur     8.   Sluiting 
  

 De eerstvolgende vergadering is op: 16 december 2021 (gezamenlijke vergadering) 
(Vervolgens: 27-1-2022, 3-3-2022, 6-4-2022(gez.), 12-5-2022, 9-6-2022 en 30-6-2022)  


