
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Notulen voor de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
  
Datum:  30-06-2022 

Aanvang:  19.00 uur (rondleiding, diner, vergadering) 

Plaats:   Boerderij natuurlijk genoegen (kampeer boerderij) 
  Adres: Driehuizerweg 2A, 1844 LM Driehuizen 
 

  
1.  Opening en vaststelling agenda 
 
Eén lid wil graag beginnen met de rondvraag.  
 
Rondvraag: Is er een procedure vanuit Blosse voor interne sollicitaties? Dit is misgelopen. Interne 
sollicitaties worden die automatisch bekend aan de directeur? Er is benoemd tijdens het gesprek 
door de sollicitant dat ze dit zelf aan directeur wil laten weten.  
Is er een sollicitatieprocedure? Er is een stuk binnen Blosse: mobiliteit. Dit nalezen als er een 
procedure is, staat het hierin.  
In algemene zin is solliciteren vertrouwelijk en gaat de directeur hier de fout in.  
Het zou moeten kunnen om af en toe op een andere school bekijken/bespreken hoe het daar gaat, 
zonder dat er gelijk consequenties aan hangen. 
Op het moment dat er een sollicitatie plaatsvindt is dit vertrouwelijk. 
Het document is in 2021 verlopen. 
Artikel 11.8 CAO PO sollicitatie. 
Is het een vraag of een constatering? Het staat in de CAO, het is nu onduidelijk hoe te reageren. 
Integriteit. Bij HRM (Judith) navragen. 
 
 

2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken  

• Afberichten:  
Geen. 

 
• Conceptnotulen GMR d.d. 09-06-2022   2a 

Vastgesteld. 

 
• Notulen DB-KT 02-06-2022    2b 

Vastgesteld. 

 
• Visie op toezicht en bijbehorend kader  

- overleg RvT en Blosseraad i.o. - 03-02-2022   2c 
Verder geen vragen. 

• Gespreksverslagen kort CvB/DB/OR/CCR  2d 
Verder geen vragen. 

• Mededelingen en lopende zaken   2e 
• Terugkoppeling allergiebeleid Blosse  2e.1 

     

3. Ingekomen documenten  
 
• Vervoersprotocol en uitstapjes BSO (ter info)   3a 

Uitstapjes BSO. Dit betreft een werkdocument. Dit is geen protocol. Ze hebben gekozen voor aparte 
documenten. 
 

• Beleid Burgerschap, concept ter info    3b 
Het is een concept. Volgende vergadering stemming (waarschijnlijk), pas stemmen als het document 
definitief is. 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enNL992NL992&q=natuurlijk+genoegen+adres&ludocid=12982726125573587659&sa=X&ved=2ahUKEwjwgOyO0bH4AhXyMewKHWcEB6YQ6BN6BAhZEAI
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• GMR  Vergaderrooster 2022-2023 (voorlopig)   3c 
Hier komt nog een aanpassing op, m.b.t. de (gezamenlijke) bijeenkomsten GMR (OR/CCR). Ook met 
het oog op de Blosseraad, graag verschillende dagen van de week, niet alleen donderdag. 
18 mei is Hemelvaartsdag: ook aanpassen. 

 
 

4. Evaluatie GMR schooljaar 2021-2022 
o Welke besluiten zijn er genomen?    4a 
o Op of aanmerkingen op besluitprocessen? 
o Informatievoorziening, was die voldoende? 
o Tops en tips voor de raad? 

 
 
We gingen op de avonden wel in verweer als we ergens niet helemaal mee eens waren. We vormden 
wel een front met elkaar. Dragen wij bij? We kunnen zeggen tegen elkaar wat we vinden. Als we 
twijfels hebben kun je dat benoemen en de discussie met elkaar aangaan. Het functioneert goed en 
is er onderling vertrouwen. 
 
Ik vind het prettiger om stukken die wij voor moesten bereiden om dit op de avond zelf ter sprake 
komen en niet apart in een document al te zetten. 
 
Wel vervelend als er later meerdere versies komen, terwijl we wel van tevoren alles moeten 
doorlezen.  
 
 
5. Nu de goede versie, ter info, vragen verzamelen voor de volgende vergadering. 

o Risico-Matrix Blosse 2022 - Art. 22 b      5a 
Status: info, volgende vergadering stemmen 

 
 
6.   Rondvraag   
 
Evaluatie: jullie doen het erg goed als DB. Makkelijk bij te sturen. Dat werkt prettig.  
 
 
7.   Sluiting 
  

 De eerstvolgende vergadering is op: 22 september 2022, gez. GMR/OR/CCR  
(Vervolgens: 27-10-2022, 17-11-2022, o.v.b.)  
 


