
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Conceptnotulen voor de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
  
Datum:  12-05-2022 

Aanvang:  19.30 uur  
Aanwezig: Roel, Dick, Marcella K, Marcella H., Bianca, Maarten, Martine, Mariëlle, Robertjan, 

Dennis, Jeroen, Gabriëlle (notulist) 
Gasten:  Remco (CvB), Jeanette (CvB), Judith (HRM) 
Plaats:   Live op Blosse servicebureau 

  
 

1.  Opening en vaststelling agenda  
 

2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken  

• Afberichten: Tom en Barry stoppen met GMR, Dennis en Jeroen komen later. 
 
Met de oudergeleding krimpen we wel behoorlijk (Jeroen stopt nieuwe schooljaar). Zoals het er nu 
uitziet (Blosseraad): 5 opvang ouders, 5 opvang medewerkers, 5 onderwijs ouders, 5 onderwijs 
personeel. Marcella K. en Dennis (medewerkers Blosse) stoppen bij Blosse, dus ook met de GMR. 
Er komt ook een informatieavond over de Blosseraad. Op donderdagavond 16 juni zal er een online 
bijeenkomst georganiseerd worden. Online is wel meer laagdrempelig om hierbij aanwezig te zijn. 
Vandaag heeft de werkgroep de 3e bijeenkomst gehad. We hebben het o.a. gehad over het aantal 
bijeenkomsten, met hoeveel leden in het bestuur, e.d.. De informatie zullen wij de volgende 
bijeenkomst toevoegen. We hebben het ook gehad over het overdragen van een volmacht van de OR 
aan de GMR en andersom. 
De Rvt wil wel graag op de hoogte blijven van dit proces en zijn hierin erg enthousiast.  
     

• Conceptnotulen GMR/OR/CCR d.d. 06-04-2022    2a 
Vastgesteld.  

• Conceptnotulen GMR d.d. 06-04-2022   2b 
Vastgesteld.  

• Mededelingen en lopende zaken      2c 
 
  19.35 uur  3. Ingekomen documenten  

• Bestuursverslag 2021 Blosse Onderwijs   3a 
 

• Bestuursverslag 2021 Blosse Opvang   3b 
 

• Leerlingen en VPN – Stukje Ottilio   3c 
 

• Mail Astrid Kloppers, CNV: antwoord op vraag:  “wijziging functies in organisatie”     3d  
DB en oud manager ICT hebben hun zorgen uitgesproken. Is het geen verkapte reorganisatie? 
Voorlopig wordt zijn functie niet 1 op 1 overgenomen, maar verdeeld onder de medewerkers.  
Het DB heeft bij het CNV advies hierover ingewonnen. Hierin je medezeggenschap laten horen. 
Er wordt in groter verband bekeken hoe de ICT zal worden aangevlogen.  
Er wordt nog geen onrust gemerkt onder de medewerkers. We weten niet hoe groot het gemaakt 
moet worden. 
Vragen die spelen: 

1. Wat gebeurt er met de afdeling? 
2. Bepaalde rol, kennis, hoe het uitgelegd wordt, dit kan schelen. 

 
We hebben het niet gehad over zorgen over privacy e.d. 
Ze gaan kijken naar een oplossing, met eventueel een extern bedrijf. 
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4. Sprekers: 
Mededelingen CvB 
o.a. de arbodienst 
Remco: 
Een paar dingen die spelen: 

1. Wat betreft de corona: het lijkt alweer achter ons te liggen, met het crisisteam locaties 
ingelicht, er is een evaluatie geweest, wat anders uit onze eigen positie: snel acteren werkt 
prettig. Er zullen nog wel andere crisissen komen, voor dit implementeren voor de locaties 
zelf, hoe te handelen in die situaties. Tijdens samendelen met directie bekijken: wat heeft 
het ons gebracht en wat willen we los laten. 
 

2. Hoofd huisvesting: Wilfried is het gelukt: gunning verleend voor de Nieuwe Draai.  
 

Nog even terugkomend op de vraag nu de manager ICT weg is: hoe gaan we het nu uitzetten voor 
wat betreft de kwaliteit, de innovatie, de ICT. 
Externen liggen bij Nedvice. Workshop laten verzorgen: met meerdere personen bekijken hoe we dit 
nu gaan inrichten. Alles is verdeeld onder de medewerkers. Eigenlijk blijft alles hetzelfde, in deze 
periode bekijken hoe het loopt en wat de keuze hierin wordt. Was er een behoefte om het anders te 
doen? Het is een mogelijkheid om te bekijken of het anders ingericht kan worden. Intern weten wat 
nu de vraag is binnen Blosse. Projecten zijn verdeeld.  
 
Jeanette:  
Blosse innovatie: 5 lijnen, leidinggevende, kinderen, ouders, collega’s, externen. 
We gaan een inspiratieagenda/ -route opzetten. 
Oekraïne: 1 hoofdlocatie: De Regenboog en 3 dependances: De Rijp, De Paulus en De Hoge Ven. Het 
wordt een copy/paste voor de locaties. 
Er zijn nu ongeveer meer dan 100 kinderen. 
 
Judith:  
Arbo: afgelopen week is er een gesprek geweest met de accountmanager van Perspectief: De 
rapportages zijn erg goed, maar aan de andere kant juist niet. Het voegt niet. Er komen zoveel 
klachten van de medewerkers/directie. 
Samen met de leidinggevenden, de OR en de GMR gesprekken gevoerd hierover. Als we hier niet 
mee verder gaan, dan moeten we voor 1 juni beslissen om te stoppen.  
Er zijn 3 verschillende partijen, Perspectief en de 2 nieuwe. We gaan niet op zoek naar een nieuwe 
arbodienst maar naar een nieuwe vorm van arbodienstverlening. 
Er zijn bedrijfsartsen die heel graag voor Blosse willen werken, maar niet voor een grote arbodienst. 
Als ze maar “onpartijdig” zijn.  
Wel jammer dat het na een jaar al weer een ander gekozen moet worden. 
Eigenrisico. Externe partij voor advies gevraagd. Heel veel data moeten aanleveren. Binnenkort 
hierover advies ontvangen. 
We moeten het goed op papier zetten, m.b.t. de aanbesteding. 
2 documenten:  
Thuiswerkregeling: vooral betrekking op onderwijsondersteunend personeel. Thuiswerken is niet 
vanzelfsprekend. We hebben geprobeerd om dit op papier te zetten. 
Gewoon het feit dat het officieel op papier staat. Duidelijk voor iedereen. 
In onze CAO is hier nog niets over geregeld. Percentage thuis/kantoor werken, dit is eigen beleid. 
Vooral op het servicebureau. Er moeten mensen aanwezig zijn op kantoor. Je moet wel de service 
kunnen bieden die nodig is. 
Betaalde stagiaires: geldt voor sommige stagiaires (die buiten de CAO vallen) die minstens een half 
jaar stage lopen. Zij krijgen dan ook een vergoeding. 
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Voor LIO en PM vanuit de CAO , maar goed over nagedacht dat de vergoeding voor 
mbo/hbo/universitair hetzelfde is. Geen onderscheid maken tussen de opleidingen. 
Subsidie praktijkleren krijgen wij, daarvoor is er een accreditatie. 
Ze nemen nu geen risico: op procesniveau is het goed om te kijken wat er nodig is. 
 
 
5. Bespreken en stemming 
 

• Betaalde stagiaires, artikel 12    5a 
Status: ter info, volgende vergadering ter instemming 
 
 

• Thuiswerkbeleid      5b 
Status: ter info, volgende vergadering ter instemming 

 

 
6.   Rondvraag   
 

• Hoe wordt de GMR communicatie met de achterban gehouden? 
Er was een contactavond voor de MR-en, maar is tijdens de corona gestopt. Dit wel weer oppakken. 
Blosseraad: 1x per jaar een thema avond organiseren voor de achterban. Na vaststelling notulen 
rondmailen aan de mr-scholen. 
Notulen kregen we van MR-en gebeurde sporadisch. Dit pakken we weer op. Contactpersoon binnen 
GMR: een aantal scholen eronder. Dan 1x per periode scholen/MR-en langs. 
 
Opvang: er is best een grote groep binnen de opvang. Aan wie wordt het aangeboden? Inspectie, 
website, RvT. Misschien geen voornamen maar achternamen gebruiken. 
 

• Opmerkingen n.a.v. het Bestuursverslag: 
De zinnen lopen niet helemaal lekker. Op blz. 69: continuïteitsparagraaf: aantal leerlingen tot 
verhouding personeel. Opeens van 20 naar 94: personele bezetting: de cijfers zijn omgedraaid. Dit 
klopt dus niet. Je hebt een hele checklist wat erin moet. Qua inhoud best mooi. 
 
Er staat in over burgerparticipatie voor de Kiem, voor de nieuwe locatie. Er staat in het verslag dat dit 
al  gebeurt is, maar dat is niet het geval. 
 
Er is een vraag over de corona en werkgroep, te evalueren. Niet de vraag aan Blosse stellen maar aan 
de PO raad. Blosse volgt het advies vaak op. 
Hoe gaan we er mee door als het weer terugkomt. Hoe om te gaan met mondkapjes? Ze vindt het 
niet verantwoord om kinderen mondkapjes om te laten doen op school. Ze gaat meer informatie 
verzamelen om dit te onderbouwen. Het CVB volgt de algemene richtlijn. De vrijheid om zelf een 
beslissing in te nemen. 
De één vindt dat je blind achter de CVB moet staan in een crisissituatie. Een aantal anderen is het 
hier niet mee eens. 
Ze komt hier op terug. 
 
 
 
21.10 uur 7.   Sluiting 
  

 De eerstvolgende vergadering is op: 09 juni 2022 
(Vervolgens: 30-6-2022 – op andere locatie)  


