
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Notulen voor de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
  
Datum:  06-04-2022 

  GMR deel 
 

 

Plaats:   Live op Blosse servicebureau 

  
 

1.  Opening en vaststelling agenda  
 

   
2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken  

• Afberichten:    
• Bespreking concept notulen GMR 03-03-2022    2a  

Stem namen weghalen. Na wijziging vastgesteld. 
 
 

•  Terugkoppeling aanpassingen vakantie regeling.    2b 
Aangepast na opmerkingen. 
 
 

•  Terugkoppeling vraag huisvesting – GMR vergadering 03-03-22  2c  
geen 
 
 

•  Vragen en antwoorden – MR Zonnewijzer    2d 
geen 
 
 

•  Notulen DB-KT 17-02-2022      2e 
geen 
 

•  Mededelingen en lopende zaken  
 

 
3.   Ingekomen documenten  

• Q4       3a 

 
Vorige keer stand en stroom werd alleen opvang benoemd, daarna getoond als opvang en onderwijs. 
Nu weer alleen opvang. Waarom niet onderwijs? Het heeft een duidelijkere omschrijving. De 
betreffende medewerkers vullen een Excelsheet in en dit deel wordt zowel door opvang als 
onderwijs ingevuld. 
Wat is het opvallendst? Lockdown of niet, het maakt niet uit. Na het 3e kwartaal (groep 8 leerlingen 
nemen afscheid). We weten die cijfers al een paar jaar (d.m.v. inschrijving van een of meerdere jaren 
daarvoor). Door de lockdown was het wel spannend bij de opvang, het is anders uitgepakt dat zie je 
in de cijfers. Bij onderwijs is het redelijk constant. 
Haal je de prognose? Het heeft invloed op de bekostiging op de locatie. Dit gaat over totaal Blosse. 
Tekstvoorstel is dan ”in de opvang”. 
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4. Bespreken en stemming 

• Q4         3a 
Status: stemmen ter advies na live beantwoorden eventuele vragen 

Voor 9 
Tegen 0 
Aangenomen 

 
• Beleidsdocument LVS Artikel 12    4a 

Status: ter instemming 
 
Voor 9 
Tegen 0 
Aangenomen 
 
 
Wij hadden 2 bronnen van informatie omgedraaid. 
Wij werken vanuit Blosse met standaard applicaties. Als eerst hadden wij de applicaties in gebruik en 
toen kwam de AVG wet. Nu zijn wij hiernaar aan het kijken hoe wij hiermee omgaan. 
Wij moeten het programma gebruiken zoals hij nu is. Kennisnet/AVG wet: dit gaat veel verder qua 
regels, dan wij zouden willen. 
  

 
• Beleid voorwaardelijke toegang Blosse Artikel 12  4b 

Status: ter instemming 
 
Voor 9 
Tegen 0 
Aangenomen 
  
Wij zouden veel liever willen dat in Parnassys de rol “bovenschools kwaliteitsmedewerker” 
aangemaakt zou kunnen worden. Nu worden er alleen rollen gegeven op schoolniveau of 
applicatiebeheerder. Kennisnet zou nog meer AVG-proof willen werken, maar dit is niet werkbaar. 
Parnassys heeft vaste rollen in de applicatie gezet en wil hier niet van afwijken, aangezien elke 
organisatie (in het land) zijn eigen wensen heeft. 
We doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Gebruik USB is niet nodig. Werk vooral op je 
laptop. En VPN? Wat we nu binnen Blosse hebben ingericht is tot op heden voldoende gebleken. Een 
vraag hierover door een ouder gesteld: hoe veilig is de Chromebook bij thuisonderwijs op het 
thuisnetwerk? De vraag hierover ligt bij Ottilio. 
 
Wat is de reden voor de keuze om geen 2-stapsverificatie in te zetten? 
De DDoS aanvallen zijn in het VO vooral afkomstig van de leerlingen zelf. 
Naarmate je meer buiten Blosse inlogt gaat de security stap voor stap omhoog. 
Voor groep 3 (en lager) meer anoniem inloggen. 
Leerkrachten: loggen in via het Blosseveld, waar ze al extra moeten inloggen. 
 
Inloggen in Snappet via makkelijk te achterhalen wachtwoord. Er zijn wat problemen op 3 scholen 
geweest, waarbij de ene leerling vrij gemakkelijk kon inloggen op een andere leerlingaccount. 
Hierdoor zijn documenten gewist. 
Binnen Blosse zijn we bezig om hier een beleid voor te maken. 
Een voorstel is om de inlog en wachtwoord door de leerkracht in Parnassys altijd als laatste te 
kunnen wijzigen. 
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5.   Rondvraag   
 
Het was fijn om de hoofden erbij te hebben. Ik voel mij gehoord. 
Dennis verlaat de GMR: gaat emigreren naar Suriname. 
Notulen staan nog steeds niet op de website: hier wordt aan gewerkt. – (Inmiddels staan de meest 
recente notulen op de website) 
 
Jeroen, Maarten en Martine willen graag meedenken in de werkgroep samen met Remco m.b.t. de 
nieuwe innovatie. 
 
 
6.   Sluiting 
  

De eerstvolgende vergadering is op: 12 mei 2022 
(Vervolgens: 9-6-2022 en 30-6-2022)  

 

 


