
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

 Notulen voor de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
  
Datum:  22-09-2022 

Aanvang:  19.30 uur gemeenschappelijk deel 
20:30 GMR deel 

Plaats:   Servicekantoor Blosse 

Aanwezig:  Dick, Roel, Bianca, Jan, Marcella H., Robertjan, Maarten (online), Gabriëlle (notulist) 

 
 
1.   Opening en vaststelling agenda  
 
Nieuw lid Jan Glorie stelt zich voor. Personeelslid Onderwijs ICT. Zowel met opvang en onderwijs te 
maken. 
 
 

2.   Notulen, mededelingen, ingekomen stukken  
• Afberichten:    

Geen. 
 

• Bespreken: 
• Concept notulen GMR 30-06-2022     2a.1  

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

• Gespreksverslagen CvB-DB    2a.2 
Het verslag mist de context en samenhang.  

Voor ons als dagelijks bestuur zijn het geheugensteuntjes. Misschien meer onderwerpmatig 

aanbieden aan de GMR. Hier zal naar gekeken worden. 

 
• Mededelingen en lopende zaken         2b 

Geen. 
 

• Terugkoppeling op vraag m.b.t. richtlijn interne sollicitaties 2c 
 

Jammer hoe het is teruggekoppeld. Wat deze collega er van terugkrijgt is dat dit de cultuur is die 
binnen Blosse gebeurt. Er staat in het stuk dat als de directeur niet weet hoe het moet/werkt dan 
moet de directeur maar even bellen met HRM. Dit gaat in veel gevallen niet gebeuren. Als DB houden 
wij dit sterk in de gaten hoe de omschrijving hiervan in het mobiliteitsbeleid wordt omschreven. 
Daarin moet komen dat het absoluut niet de bedoeling is dat een directeur een andere directeur gaat 
informeren over een sollicitant. 
Er moet eigenlijk een memo rondgestuurd moeten worden aan alle leidinggevenden, dat dit absoluut 
niet mag. Er gaat nu iets mis en daar wordt dus nu niets mee gedaan. Als dit niet goed wordt 
behandeld door de directie, moet er door HRM hier actie op worden genomen. 
Dat ze mogen weten dat het mis is gegaan. Dat weet HRM en CvB. Ze zijn allen geschrokken. Dit 
moet dus ook bij de directeuren komen. Het is een heikel punt.  
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3.   Ingekomen documenten  
• Nogmaals i.v.m. aanpassing documenten: 

o Vervoersprotocol Blosse     3a.1 

 

o BSO uitstapjes       3a.2 

 

o Beleid Burgerschap      3b 

o Begrotingskader               3c 
Als GMR hebben wij adviesrecht op de begroting, als we het nu niet behandelen/bespreken, ook al 

hebben ze het document te laat ingediend, gaat het aan ons voorbij. 

 

 
Begrotingskader 
 
Dit wordt jaarlijks aangeboden, gesplitst. Op hoofdlijnen. Vanaf 2023 geen eigen schoolreserves 
meer, maar een totale onderwijsreserve. Wijzigingen: doen van investeringen (reguliere 
investeringen alleen na goedkeuring door CvB). Incidentele middelen ook het liefst niet. 
Bepaalde regelgeving: ICT heeft overzicht nodig qua applicaties. 
Welke opbrengsten wel/niet afromen. NPO middelen in meegenomen 
Alle locaties gelijke kansen. 
Veel verteld over veranderingen: bijvoorbeeld over de fusie middelen. Tussentijds door het CvB er in 
meegenomen. Binnen domein bedrijfsvoering en financiën. Procesmatig iedereen erbij betrokken. 
CvB heeft een beter zicht op het geheel. 
Het waren fictieve reserves van de locaties. 
Als ze alle begrotingen gezien hebben, vereenvoudigen, ze willen maximaal transparant zijn.  
Het gevoel leeft dat de “rijkere” scholen de “armere” scholen helpen. Maar het is al een reserve van 
Blosse breed. Rense wil eventueel wel in gesprek met de MR-en/collega’s, om het goed uit te leggen. 
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o Advies aansprakelijkheid (OR) – voor GMR ter inzage  3d 

  
  
4.    Sprekers 
 
 
       
5.   Stemming:   

• Risico-Matrix Blosse 2022     Art. 22 b    5a 
Status: ter instemming 
 
Voor: 8 
Tegen: 0 
 
 

• Burgerschap     artikel 10b WMS  3b 
Status: ter instemming 
 
Voor: 8 
Tegen: 0 
 

Sommige teksten: moeilijk wat er eventueel wordt besproken (mannen die ook kinderen 
zouden kunnen baren). Hoe iemand is, zo mag hij/zij zijn. Doel vanuit de overheid, dit is de 
wetgeving. Vaak een administratief stuk. Het is ook hoe de groep handelt. 
 
 

• Vervoersprotocol Blosse, aangepaste versie  art. 10e WMS   3a.1 
Status: ter instemming 

 
Voor: 8 
Tegen: 0 
 

Hadden wij al mee ingestemd, maar vanuit de OR zijn er wijzigingen geweest en aangepast. 
Op het moment als er een uitje is via verschillende kanalen bekend worden gemaakt. Ga in 
ieder geval 1 kanaal vast aangeven.  
Protocol is een werkdocument/protocol instemmingsrecht. Communiceert standaard via 1 
kanaal, en dat er gekozen kan worden voor nog een andere vorm. 
Het document wordt netjes opgemaakt. 
 
 

• BSO uitstapjes, aangepaste versie   art. 10e WMS   3a.2 
Status: ter instemming 
 

 
Voor: 8 
Tegen: 0 
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6.   Rondvraag  
  

• Vervoersprotocol: 2x wandelen met de groep/school naar de kerk in Het Kruis. Hulp 
ouders die helpen op de route met oversteken, moeten hier een opleiding voor 
hebben gevolgd. Is het niet mogelijk om hier iemand voor uit te nodigen om hier in 
te trainen (voor de ouders). 

 

• Iemand ook in dorpsraad: 2 spandoeken aangeschaft “wij gaan weer naar school” . 
Hoe gaan de scholen hier mee om? 
Als school houden we ons hier niet mee bezig.  

 

• Op dit moment gebruiken o.a. het CVB en het kernteam IBabs. Het is een handige 

applicatie voor vergaderingen waarbij je niet alles hoeft uit te printen maar 

aantekeningen op documenten in de applicatie kan maken en deze aantekeningen 

ook kan delen met specifieke personen of groepen. Kunnen wij deze als Blosseraad 

ook gaan gebruiken? 

 

  
21.20 uur     7.   Sluiting 
  

 De eerstvolgende vergadering is op: woensdag 26-10-2022 
(Vervolgens: di 15-11-2022, do 15-12-2022, di 17-01-2023, di 14-02-2023, di 14-03-2023, do 20-04-

2023, di 16-05-2023 en wo 21-06-2023)  

(vanaf ingang nieuwe Blosseraad alle vergaderingen gezamenlijk) 
 


