
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Conceptnotulen voor de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
  
Datum:  09-06-2022 

Aanvang:  19.30 uur  
Plaats:   Live op Blosse servicebureau 

  
 1.  Opening en vaststelling agenda 

- tov publicatiedatum toegevoegd: Spoed, nieuwe arbodienst na toelichting, ter    
   instemming  
 Dit punt is er extra bij gekomen. Spoedprocedure, maar alleen als Judith alle antwoorden positief kan 
beantwoorden. Dan pas stemmen anders volgende keer. 

 

2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken  
• Afberichten: geen 

 
• Conceptnotulen GMR d.d. 12-05-2022   2a 

Aantal vragen in de rondvraag gesteld:  
- Buurtparticipatie: Er heerst een ruis onder de ouders bij de Kiem. Er is nog geen gesprek 

geweest tussen de gemeente en de wijk. De gemeente is nu nog het eerste aanspreekpunt. 
Pas als het gebouw van Blosse is, dan zal Blosse zelf in gesprek gaan. 

- Mondkapjes: de zorg is gedeeld met het CvB. Iets wordt door de overheid  opgelegd.  
Op de locatie moet je dit samen dragen. Het gesprek op locatie meegaan.  
Het CvB gaat hier niet hard op handhaven. 
Het was heel verschillend hoe de scholen hiermee omgingen. Sommige leerkrachten stonden 
echt bij de deur en eisten een mondkapje op, terwijl de andere locatie minder harde regels 
had. Moeite geuit.  
Er werden achteraf geen conclusies gegeven. 
Er zullen verschillende meningen blijven, dat is niet erg, maar belangrijk is om met elkaar in 
gesprek te blijven. Als het weer gebeurt (corona) blijf in gesprek met het CvB. 

- Vorige vergadering was er een document wat niet helemaal juist was. De vorige keer was het 
de 1e versie, nu staat de 2e versie er, maar er komt nog een 3e versie. 

 
 

• Notulen DB-KT 17-02-2022    2b  
Ongewijzigd vastgesteld. 

 
• Mededelingen en lopende zaken   2c 

 
geen 
 
 
 
   
 3. Ingekomen documenten  

• Helderheid passend onderwijs – puur ter info 
  

• Werkdocumenten werkgroep Blosseraad: 
o Communicatie werkgroep Blosseraad – 06-04-2022  3b.1 
o Communicatie werkgroep Blosseraad - 12-05-2022  3b.2 
o Werkdocument werkgroep Blosseraad – Blosse  3b.3 
o Stappenplan Blosseraad     3b.4 
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 4. Sprekers: 

• Presentatie Carola Meijer, OPR samenwerkingsverband Noord Kennemerland 
- Ondersteuningsplan (herhaling, alleen scannend lezen!)   4a 
 

Geeft een presentatie 
OPR: Ondersteunings Plan Raad – Heeft met een grote provincie te maken. Blosse zit in meerdere 
samenwerkingsverbanden. Passend primair onderwijs, Noord-Kennemerland heeft 8 werkgebieden. 
Ieder gebied heeft een consulent. Ze hebben een eigen werkgebied. Het is iemand vanuit het 
samenwerkingsverband, maar niet van een school. Vaak wel met de kennis. 
28 september is er een conferentie “Samen Leren Leven”.  
Samen leren, samen leven. Dit is op de website terug te vinden.  
Trajectbegeleiding door consulent; 
Moderator & controller traject; 
Kennisregisseur en makelaar arrangementen; 
HGD vanaf extra ondersteuning; 
Het geld voor de samenwerkingsverbanden komt vanuit de overheid. 
 
Basisondersteuning – extra ondersteuning op de basisschool – extra ondersteuning binnen 
voorziening (TOP dossier: totaal ontwikkelingsplan). OP ontwikkel plan /PPO primair passend 
onderwijs NK Noord Kennemerland 
 
Er is een nieuwere beter leesbare versie beschikbaar die is vastgesteld. 
Er was eerder weerstand vanuit Blosse medewerkers voor het TOP dossier. Nu is het meer 
geaccepteerd. Misschien in de toekomst een connectie met Parnassys. 
 
OPR ondersteuningsplanraad, taken: 

• Instemmend ondersteuningsplan 1x per 4 jaar 

• Benoeming bestuurder 
Verschillende werkgebieden, personeelsleden, ouders, besturen. 
 
Oudersteunpunt 
https://ppo-nk.nl/ondersteunpunt/ 
Het is nog te onbekend onder de ouders. Graag meer bekendheid. 
Het is een punt die school aan ouders kan geven. 
 
Ouder ziet het kind als kind, school ziet het kind als leerling. Daar kan een verschillende zienswijze in 
zijn. In de praktijk zijn er binnen Blosse ook vertrouwenspersonen. 
Er zitten nu 9 in de raad. Nu verdeling in klein, midden en grote besturen. Na de zomer bekijken om 
dit anders te verdelen.   
 
Helder, verder geen vragen. 
 
 

• Punten van het CVB en KT 

• Q1 2022; ter info en vragen stellen   4b 
Highlights: behoorlijk hoog ziekteverzuim, ook landelijk, in vergelijking landelijk (CBS cijfers) is 2,3% 
hoger. 
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HRM is bezig met professionals en andere arbodienst om het ziekteverzuim terug te dringen. 
Opbrengsten: referenties kaders te halen, zicht op de toekomst (bij een paar scholen) 
Financieel gaat het goed. Onderwijs: behoorlijk positieve opbrengst. Dit komt vooral door de NPO. 
Opvang: kostenkant: scholingen worden niet gemaakt. Heeft ook met personeelstekort te maken. 
Aan opbrengstenkant meer vraag, meer uren gemaakt. Tariefstijging doorgevoerd. Kinderen van de 
PJS overgenomen. 
Arbeid: instroom is hoger dan uitstroom, we doen het heel erg goed. 
Graag ook de benchmark er in zetten. In onderwijsland geen goede benchmarkcijfers te vinden.  
Afzetten wat je zelf had bedacht.  
We hebben nog steeds zorgen over het personeel wat nu aangenomen wordt. We volgen het 
nauwgezet. Leerkracht is moeilijk, opvang kinderopvang maar 9 aanmeldingen. 
 
Je ziet een dynamiek bij de directeuren. Ook dit gesprek aan met de directeuren. Binnen nu en 4 en 5 
jaar gaan er directeuren uit, o.a. met pensioen. Nu al over nadenken wat te doen. Het is wel iets 
waar je nu over na moet denken. 
 
Vraag over toezicht: 2 inspectiebezoeken geweest. Cyclisch werken, na de zomer weer terug. In laag 
2 wordt hier voor het onderwijs niet op terug gekomen. 
Aantal directeuren eruit, is er genoeg aanwas binnen Blosse? Nu redden we het nog. Over een aantal 
jaren, kan het een probleem worden. 
Brief RvT cijfer en letteren: dit gaat over de taal en rekenen. Eindtoetsen.  
 

• Jaarrekeningen onderwijs en opvang  4c en 4d 
Hoofd FA. 2 stukken kunnen opleveren. Accountant goedkeurende verklaring afgeven. Nog niet 
eerder zo vlekkeloos verlopen proces. Volgend jaar maar 1 verslag.  Het is nu dubbel werk, voor 
onderwijs en opvang. 
 

• Arbo dienst      6a t/m 6e 
Afgelopen dinsdag de laatste gesprekken geweest. Positief, dus doorgaan. Daarom zijn de 
documenten er nu. Met 3 partijen verkend. Huidige partij viel af. Met verschillende partijen 
besproken (directies, medewerkers, e.d.) de prijs tussen 2 partijen was een groot verschil. De partij 
kreeg een 2e kans voor insturen offerte. Dit was nog steeds een verschil van ruim 50K per jaar. De 
partij die overbleef, ook nog een gesprek gehad. Deze instemmend gekozen. 
Per 1 september 2022 gaat de nieuwe arbo in en 1 oktober 2022 stopt de oude arbo. Huidige arbo 
maakt een samenvatting van de dossiers voor de nieuwe arbo. De bedrijfsarts is een hulpmiddel voor 
de begeleiding. 
Er ligt een opdracht bij Blosse. Wat merken medewerkers hiervan? Er zijn 2 taak-gerelateerde. 
Uitvragen van het probleem. Lijn houden met de medewerker. Elke casus per direct met bedrijfsarts 
overlegd en overige betrokkene. Ze gaan dichter tegen de organisatie staan. Meer voor elkaar open. 
Het financieel gezien: hoger dan nu, maar de dagdelen die wij nu afnemen, we zouden nu meer 
dagdelen moeten afnemen. Wanneer verzuim daalt ook minder betalen. 
Medisch/niet medisch: niet: is misschien door een conflict, ga terug naar de plek en ga het gesprek 
aan. Is iemand ziek: 1e contact is met de leidinggevende. Na 2 weken consulente (zoals het nu is),  
Deze partij wil het samen met Blosse doen. Niemand wil ziek zijn. 
Aangezien deze arbo duurder is, is dit ook in de begroting meegenomen? 
Elk procent is goed, en terug verdiend. 
Medewerkers tevredenheidsonderzoeken: daar kijken ze ook naar. Binnenkort weer 
vitaliteitsgesprekken. Najaar weer tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Kunnen jullie de 
afgelopen jaren dit terugzien, de trend? Vorige keer weinig respons. Nu willen we dit 1 keer per jaar 
laten invullen. 
Er kunnen veel rollen spelen die voor verzuim zorgt. 
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Gesprekken werknemers/directeuren gaan we meer voeren. Daar valt wel meer winst te halen. Het is 
erg lastig om het gesprek aan te gaan. Vind je het lastig? Vraag hulp, iemand erbij. 
Serieus omgaan met de mensen. In samendelen wordt dit ook besproken en ook bij HRM.  
We moeten het anders doen. Een andere aanpak/methode: we hebben hier vertrouwen in. Ook de 
functioneringsgesprekken goed inzetten. 
 
 
 

• Jaarplan van CvB      4e 
Blosse praatplaat wordt besproken 
Over een jaar evalueren. 
 
 
 

• Blosse-innovatie terugkoppeling door Jeroen, Martine, (Maarten) 
We gingen er blanco in. 1,5 uur brainstorm sessie gehad. Hoe ga je ouders betrekken, 
maatschappelijke vraagstukken liggen er, kan je niet meteen oplossen. Tekort op de arbeidsmarkt. 
Anders nadenken over het onderwijs. Beetje verkennen. Hoe kunnen we ouders hier bij betrekken. 
Meegegeven: ouders op locatie met andere ouders in discussie aan. Voorbereiding door CvB gedaan. 
Hoe kun je dit ondersteunen. Samen met leerkrachten en directie het gesprek aangaan. Niet top-
down. Open traject. Advies: ouders (ook in voorbereiding) erbij betrekken, eventueel met kleine 
vergoeding. Er is aan de expeditie geen einddatum gezet, maar er moet wel een plan komen. Het 
tempo zal verschillen.  
Milieu: inclusiviteit, kansen gelijkheid, kijk zoals de wereld in elkaar zit. 
Hoe kijk je naar je formatie? Kan je anders naar de situatie kijken. Opvang meer flexibel, dan het 
onderwijs. 
 

 
   
 5. Bespreken en stemming 

• RisicoMatrix Blosse 2022 - Art. 22 b          5a 
Status: ter info, volgende vergadering ter instemming 

Vraag Maarten: sociale vaardigheid: hoe te lezen. Is het onderzocht/bewezen. 
Er wordt veel over geschreven. In welke context. Pagina 20: klokkenluidersregeling: hij is er 
inmiddels, maar dit staat er nog niet in. Dit document moet herzien worden.  
Remco stuurt een nieuwe versie. 
Hoe gaan we sturing aangeven? Dat zie ik niet terug. Eerst kijken naar de herziene versie. 
Er is een actieplan verzuim. Maar dat is niet ter instemming. 
 

 

• Betaalde stagiaires, artikel 12     5b 
Status: ter instemming 

 
Er staat een half jaar, maar het is 20 weken, dit maken als half schooljaar. 
Voor: ieder 

 
• Thuiswerkbeleid  PGMR     5c 

Status: ter instemming 
 
Voor: ieder 
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• Arbodienst  PGMR      6a t/m 6e 
Status: Spoed ter instemming 

Na de uitleg van Judith, het proces is goed verlopen.  
Het is eerst weer voor een jaar. Daarna evaluatie.  
 
Voor: ieder 
 
 
 
 
 
 6.   Rondvraag   
Innovatieproces:  Maarten moest helaas voor hele proces afmelden. 
Jeroen: stopt ook met proces, stopt met GMR. 
Robertjan komt ook op info bijeenkomst Blosseraad 
Is er gesproken een beleid over een allergie (bijvoorbeeld notenallergie). Marcella H. heeft hier een 
document van.  
Driehuizen: afscheid 3 leden. Boerderij natuurlijk genoegen (kampeer boerderij). Boven 1 van de 
stallen een conferentieruimte. Kwartiertje rondleiding. Ook een hapje en een drankje, als zijnde 
diner. Begint om 19.00 uur 
Dieetwensen: 1x liever geen vis, 1x geen spruiten 
Vegetarisch: 1x,  
 
Op de Zappelin een allergie commissie.  
 
 
 7.   Sluiting 
 
 
 
  

 De eerstvolgende vergadering is op: 30 juni 2022 in Driehuizen (Vervolgens: 22-09-2022)  

 


