
 
Notulen voor de gemeenschappelijke vergadering van de GMR/OR/CCR 

  
Datum:  06-04-2022 
 
Aanwezig:  KT: Wilfried, Ottilio, Rense, Remco, Judith, Theresia, Siebrand, Jolanda online; Kevin Kooij  
Jan Glorie OR, Judith N OR, Miranda S OR, Joke OR, Eline OR, Angela CCR,  
Ellen OR, Femke CCR, Martine CCR, Sjef CCR, Melanie CCR, Daisy CCR, Judith OR, Ria OR, Dick GMR, 
Roel GMR, Marcella K. GMR, Bianca GMR, Dennis GMR, Martine GMR, Jeroen GMR, Robertjan GMR, 
Marcella H. GMR, Maarten GMR. Gabrielle (notulist) 
 

Aanvang:  19.30 uur gemeenschappelijk deel 
20:40 GMR deel 
20:40 CCR-deel 

 
Plaats:   Live op Blosse servicebureau  

 

1.  Opening en vaststelling agenda  
 

2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken  
• Afberichten:    
• Bespreking concept notulen GRM/OR/CCR 16-12-2021     2a 

Aanwezigheidslijst: eenduidig vermelden van de namen.  
Na aanpassing vastgesteld. 
 

• Mededelingen en lopende zaken 
o Update Blosseraad i.o.  

We zijn druk bezig, vandaag 1e communicatie op Blosseveld, 1 online bijeenkomst voor uitleg e.d. Nu 
veel brainstormen, wat is er mogelijk (ook wettelijk/juridisch)    
   

o Communicatie Blosse werkgroep   2b 

 

 
3.   Ingekomen documenten 
 

• Q4 rapportage        3a 
1+2: Wij hebben gekeken: didactisch meer dan sociaal-emotioneel; het sociaal-emotioneel wijkt ook 
af van het landelijk. 
3: De escalatie van klachten is soms ingewikkeld. Je moet ook goed een moeilijk gesprek voeren. 
Er zijn 2 terreinen:  
Je ziet er wel een trend in. Hoe blijf je uit de emotie? Dit blijft onder onze aandacht.  
Dit kan eventueel ook in de Q-rapportage vermeld worden.  
Een gesprek tussen leidinggevenden en vertrouwenspersonen arrangeren. 
 
Veiligheid : hoe krijgt Blosse meer zicht erop? We zin bijna klaar met het tevredenheidsonderzoek, 
dit nemen wij dan mee. Ook gesprekken met aandachtsfunctionarissen. Veiligheid kinderen in 
thuissituatie. Sinds 2 jaar is er weer een overleg gepland. Hoe werkt veilig thuis/intervisie . Gesprek 
hebben over: hoe gaat het op jouw locatie en heb je genoeg handvatten hiervoor? 
Gesprek met toezichthouders 
 
Q4 gaat over het laatste deel van het jaar 2021. Versoepelingen in december 2021.  
Klachten bij opvang: als OR kun je er voor de rest niets mee. Er is 1 incident geweest, er is een  
rapport opgesteld na het onderzoek hiernaar. Veel vragen en klachten gaan over het 
personeelstekort. 



 
 
Meldingen meldcode: opvang en onderwijs samen; is personeel voldoende getraind? We gaan dit 
registreren per locatie. Het is nu vrij algemeen, beter om dit uit te splitsen in opvang en onderwijs. 
Qua training: teamtraining 1x in de 3 jaar. 
 
 

 
4. Bespreken (samen met CvB en KT) 

 
A. CVB aan het woord 

• Bezetting Servicebureau 
 
Er zijn 2 nieuwe managers begonnen; Rense bij FA en Wilfried bij Huisvesting. 
Ottilio (ICT) gaat weg. 
Kernteam: hoe worden de domeinen verstevigd? We hebben elkaar samen nodig. 
 
 
Crisis 1 (corona) is zo goed als voorbij, maar nummer 2 staat er al: Oekraïense vluchtelingen. Er zijn in 
deze regio bestuurlijk afspraken gemaakt het met de Regenboogschool. 
In Alkmaar e.o. is dit Ronduit en Saks. De Balein doet hiervan de aansturing. 
In Heiloo en Bergen ligt dit nog in overleg. 
In de kop van NH waar doen ze het anders: ze bekijken per schoollocatie waar er plek is. 
Dependance is de Hoge Ven (uitvoerend is de Regenboog) 
Er is ook een personeelstekort. Eventueel leerkrachten uit Oekraïne zelf. 
Hierover wekelijks overleg met de gemeente. 
Groep 1-2 kunnen mee in het reguliere onderwijs, de hogere groepen gaan naar de Regenboog. 
Het aantal kinderen:  

- Rijpereilanden: ongeveer 40 kinderen 
- Transferium: ongeveer 40 kinderen. 

Na de meivakantie zullen er 2 extra groepen opstarten. 
Dit geldt voor het onderwijs. 
Wat betreft de opvang van de jongere kinderen, hierover gaan we in gesprek met de gemeente Dijk 
en Waard. Dit zal pas gebeuren als de ouders gaan werken. In het Transferium zijn hier ruimtes voor 
beschikbaar. 
Het is enorm zoeken naar wat de juiste route hiervoor is. 
Bij o.a. de Regenboog is er ook extra begeleiding voor/ervaring met kinderen met een 
oorlogstrauma. De taalklassen zijn eraan verbonden. Het is een hele operatie. 
Zakelijk: per kwartaal een bijzondere bekostiging.  
 
 

B. Q4 (kort)  

• Vragen over Q4 vooraf stellen 

• Samenvatting kort bespreken 

 
Geen aanvullingen 
 

• Situatie huisvesting, financiën en ICT 

 
Geen aanvullingen 

 

 

 



 
 

C. Presentatie perspectief (Judith Koning) 

• Toelichting analyse 
 
Judith laat een aantal sheets zien. 
Forse coronapiek is nog niet weg. Het is alleen niet alleen corona meer, maar ook andere 
griepgevallen.  
Wat opvalt: al jarenlang hele grote verschillen tussen de locaties. Locaties met 20% verzuim, locaties 
met 0% verzuim. 
Maatwerk blijft erg belangrijk. Het valt wel op dat als mensen al langer in dienst zijn het (langdurig-) 
verzuim ook hoger is. Er is wel kans op “vervuiling”, bijvoorbeeld doordat ze op verschillende locaties 
aan het werk zijn. We zien dat het kort verzuim omhoog gaat. De bedrijfsarts geeft hier een risico 
aan, je zou het gesprek moeten aangaan. Als er in een jaar een medewerker 4x een dag ziek is, kan 
dit een voorbode zijn voor langdurige uitval.  
 
In deze coronatijd zien wij een hoger verzuim. 
Preventief quarantaine/ bijzonder verlof, het loopt wel eens tussen elkaar door. 
De analyse is echter de harde data. Het verzuimpercentage is 10% 
Hoe zorgen we voor vitaal- en gezonde medewerkers vanuit Blosse. 
De opvang is extremer rond de 12% verzuim, onderwijs rond de 9% verzuim. 
 
 

• Update ziekteverzuim 

 
Psychische klachten zijn de grootste reden van uitval. 
 
 

• Terugkoppeling arbodienst 
 
We hebben een pittig gesprek gehad. We zijn niet tevreden. Terugkoppelingen worden niet 
begrepen, het lijkt uit de lucht te vallen. De medewerker kan hier erg tussenin komen te zitten. 
Domein HRM: inzetten op verbetering maar ook verkennen plan B.  
 

 
D. Update Innovatie: Blosse op Expeditie   

• Evaluatie 21 maart 
Verschillende reacties ontvangen: boze, maar ook leuke reacties. 
Als er over gesproken wordt (positief of negatief), is het goed. 
Niet na 1 sessie de inzet begrijpen. Proces begeleiden, geen top-down. 
Ieder verteld zijn bevindingen hiervan. 
Wij zouden graag namen van ouders die mee willen denken/praten over hun rol hierin. 
3 Ouders geven zich hiervoor op. 

 
5.   Rondvraag   
Er is een vraag m.b.t. het beslismoment om eventueel een andere partij te kiezen voor de 
arbodienst: het beslismoment ligt 3 maanden voor het verlopen van het jaarcontract, dus september. 
 
 
6.   Sluiting 
  

De eerstvolgende vergadering is volgend schooljaar: donderdag 22 september 2022 


