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VERSLAG GMR VERGADERING 25 januari 2023, vastgesteld   
 
Aanwezig 
  
Oudergeleding:, Judith Beck, Luc vd Pol, Erick Covers, Natascha Schür, Linda Geevers, Bob Daanen 
 
Personeelsgeleding: Ilse Schotten, Stefanie Vervoort, Hans Harts, Maaike Schook, Jorn van Welie 

    
Onafhankelijk voorzitter GMR : Karin Sommer-de Vries 
Onafhankelijk secretaris GMR: Carla van Erp 
 
Bestuurder: Anne Verhees en Monique van der Heijden,   
 
Afwezig: - 

    
 

Intern gedeelte 
a. Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
b. Goedkeuring verslag intern gedeelte GMR 13 december 2022. De notulen worden zonder 

op- of aanmerkingen goedgekeurd.  
c. Mededelingen/vragen vanuit de GMR: Erick doet vanuit de MR van de Octopus een 

melding over de stand van zaken van het dak van de school bij regen. De achterstand van 
onderhoud van het schoolgebouw kwam al eerder kort aan de orde binnen de GMR, 
vanuit Groeisaam is toen gemeld dat nieuwbouw voorlopig nog niet aan de orde is. De 
vraag is of het hier om een GMR-zaak gaat. Het wordt anders als er vanuit andere 
scholen ook signalen zouden zijn m.b.t. onderhoudsachterstand en zaken hierover in de 
communicatie niet duidelijk zijn. Punt wordt meegenomen naar het overleggedeelte.   

d. Voorbespreking agendapunten 3, 4, en 5:  
-  er ligt een pré advies van de GMR commissie Juridische zaken m.b.t. het 
Medezeggenschapsreglement. Luc licht een aantal zaken toe. Er is (ook eerder al) een 
mail hierover van de voorzitter van MR De Kubus gekomen (staat als punt op de 
actiepuntenlijst). Deze mail is door de GMR commissie meegenomen en er is voor extra 
informatie telefonisch contact opgenomen met deze MR-voorzitter. Luc zal na afloop van 
deze vergadering een terugkoppeling doen naar betreffende persoon. De term 
‘kiesgerechtigd’ en wat dit inhoudt, staat niet duidelijk genoeg vernoemd in het huidige 
reglement, dit moet worden aangepast. Er is een werkinstructie voor de GMR 
verkiezingen, die niet in het reglement is opgenomen. De gehanteerde puntentelling bij 
verkiezingen zou tot verschillen kunnen leiden daar waar het om grote en kleine scholen 
gaat en waar de MR goed bemand is. Van de gekozen GMR-leden wordt verwacht dat ze 
overkoepelend kunnen denken, het gaat in de GMR over bovenschoolse zaken. GMR-
leden zitten er niet in namens een MR. Een oplossingsvoorstel m.b.t. het stemmen zou 
kunnen zijn dat er binnen een MR consensus moet zijn over de keuze en er één stem per 
MR uitgebracht wordt. De vraag is of dat haalbaar is. Hiermee wordt dan voorkomen dat 
een grote school veel stemmen kan uitbrengen. Het is zaak kritisch naar het 
medezeggenschapsreglement te kijken, een  uitgewerkt voorstel komt terug op de 
agenda. Hierbij zal tevens meegenomen worden de  vraag of de GMR met deelgebieden 
(de drie gemeenten) moet blijven werken, dit is een afspraak vanuit de  Fusie Effecten 
Rapportage. In de praktijk is al afgeweken van deze afspraak, omdat er anders vacatures 
open bleven.   
- Protocol sociale media: Maaike stelt n.a.v. zin 1 op bladzijde 4, punt 2.3.5: ‘Het is niet de 
bedoeling dat,…’ of deze zin qua opstelling voldoende is, moet dit niet stelliger? Bob is 
van mening dat het belangrijk is per item binnen de gebruikte sociale mediakanalen 
kritisch te kijken. Waterdicht krijg je het niet, maar als het specifieker gemaakt wordt, is 
concrete controle aan beide kanten makkelijker. Linda geeft aan dat wettelijk gebruik van 
sociale media pas vanaf de leeftijd van 13 jaar mogelijk is. Als het om privé accounts 
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gaat, zou het eigenlijk de taak van ouders zijn dit te checken. Ilse vraagt zich af in 
hoeverre wat bij punt 2.3.5 staat (dat binnen elk team zaken besproken moeten worden) 
de werkgever aan de werknemer iets kan opleggen, omdat het over privé gaat.  
De voorzitter concludeert dat zaken nooit waterdicht gemaakt kunnen worden, maar dat 
het belangrijk is hierover het gesprek te blijven aangaan binnen het team, maar dat ook 
ouders erbij betrokken moeten worden, want ook zij hebben een rol. Maaike vraagt naar 
de in de oplegger bij het protocol genoemde Gedragscode. Deze is bekend (website 
Groeisaam), maar zal Carla opnieuw aan de GMR leden toesturen.  
 
- pré advies van de GMR commissie Personeel m.b.t. de aanpassing procedure werving 
en selectie. De GMR commissie stelt voor in de tweede ronde van de interne werving 
directeur een teamlid toe te voegen, bij voorkeur een ander teamlid dan die in de eerste 
ronde zitting heeft.     
 

Overleggedeelte met CvB 
  
1. Goedkeuring notulen GMR vergadering 13 december 2023 overleggedeelte 
/actiepuntenlijst 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder op- of aanmerkingen. 
T.a.v. de actielijst zijn er geen zaken te melden.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen, afgehandelde stukken.  
a. Mededelingen CvB januari 2023 
Het valt Natascha op dat er op vier scholen binnen Groeisaam een situatie is/ontstaat dat er 
een vervangende directeur is/komt; is hierover iets meer te melden? Monique geeft aan dat 
het bij deze vier situaties om verschillende redenen gaat, ziekte en pensioen. Wat de Octopus 
aangaat, gekeken wordt of er  in die zin samenwerkingsmogelijkheden met de Tweestroom 
zijn.  
Anne deelt mee dat over de tijdelijke en structurele huisvesting van het Kindcentrum in 
Beneden-Leeuwen op 3 februari in de gemeenteraad besluitvorming plaatsvindt; het zal gaan  
om hamerstukken. Luc meldt dat er veel vragen leven bij ouders. Anne neemt op met de 
directeur of dit signaal wordt herkend en om welke vragen het dan zou gaan.   
b. Afgehandelde GMR-instemmings-/adviesbrieven.  
Instemmings-/adviesbrieven GMR m.b.t.  begroting 2023-2027, bovenschools jaarplan en 
voorstel bovenmatig EV.  Deze brieven zijn afgewerkt.  
 
3. Ter vaststelling Medezeggenschapsreglement Groeisaam (laatste versie is van 1 januari 
2020, moet driejaarlijks opnieuw worden verlengd/vastgesteld).    
 
De voorzitter geeft aan dat over dit punt intern uitgebreid is gesproken, waarbij geconstateerd 
is dat er over een aantal zaken geen duidelijkheid is. Het reglement wordt hierop 
aangescherpt en komt ter bespreking terug op de agenda.  
 
4. Ter instemming Protocol gebruik sociale media, versie 20 december 2022.  
 
Op basis van artikel 24 lid e van het reglement is er instemming van de GMR nodig. Het 
protocol is een addendum bij de gedragscode van Groeisaam. Bedoeling is dat het protocol  
een integraal onderdeel wordt van deze gedragscode. De vraag aan de GMR is of het protocol 
gebruik sociale media voldoende ruimte biedt aan leerlingen om te leren omgaan met sociale 
media, waarbij tegelijk wel binnen de grenzen van de privacywetgeving wordt gehandeld?  
 
Vragen/opmerkingen vanuit de GMR 
- de vraag is of de zin bij punt 2.3.5: ‘Het is niet de bedoeling dat…’ niet nader  omschreven 

moet worden, bijvoorbeeld dat het niet mag, maar dan is de vraag: mag je dit wel stellen 
als werkgever? Het feit is dat in een kleine gemeenschap, zoals een dorp, het niet te  
voorkomen is dat men elkaar tegenkomt in bijvoorbeeld het verenigingsleven. Hoe kun je 
daarom op goede manier bij ouders, leerlingen en leerkrachten dit punt neerleggen? Is het 
zoals het nu is geformuleerd in het protocol stellig genoeg of moet het stelliger?  

- in het protocol staat dat zaken in het team besproken moeten blijven worden, maar dekt dit 
voldoende de lading om ingewikkelde situaties te voorkomen? 
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Anne meldt dat het privé accounts gescheiden moeten blijven, tenzij dit besproken is in het 
team en er toestemming is gegeven door de directeur. Anne begrijpt het dilemma zoals 
hierboven geschetst.  
Ilse vraagt of wettelijk gesteld mag worden dat het niet mag. Anne geeft aan dat je van een 
medewerker mag verlangen dat hij zich in de  privésfeer gedraagt als medewerker van 
Groeisaam, omdat dan geprobeerd kan worden te voorkomen dat een relatie een andere 
wending gaat krijgen. Formeel kan het niet verboden worden door de werkgever; het is daarbij 
belangrijk dat de medewerker zich aan de gedragsregels van de stichting houdt.  
Vervolgens wordt stil gestaan bij de vraag of voorkomen kan worden dat privé accounts 
worden gebruikt voor de commercie? Gedoeld wordt op de ‘bekende’ leerkracht binnen 
Groeisaam. Bob begrijpt dat dit een ingewikkelde kwestie is, omdat in het genoemde geval het  
gaat om leerlingen die deze leerkracht spreekt via sociale media binnen zijn eigen content. Is 
er onderscheid te maken m.b.t. afspraken t.o.v. andere leerkrachten binnen dezelfde stichting, 
hoe is dit te ondervangen? Anne zegt dat aan deze persoon gevraagd kan worden het niet 
binnen de school te doen. 
Maaike bedenkt zich dat misschien niet de zin bij punt 2.3.5 stelliger geformuleerd zou moeten 
worden, maar dat het beter is punt 5 als punt stelliger te formuleren, bijvoorbeeld middels een 
toelichting over wát dan binnen het team wordt afgesproken. Anne geeft aan dat zaken 
situatie- afhankelijk zijn en zaken altijd in het team besproken dienen te worden; Groeisaam 
kan het gesprek voeren, maar zaken niet verbieden. Afgesproken wordt dat het CvB de 
opmerkingen mee terug neemt en er dan op terugkomt in de volgende GMR.  
 
5. Ter instemming wijziging regeling werving en selectie, versie januari 2023 
De GMR commissie heeft de wijziging op de regeling bekeken. Zij vinden dat bij de 
selectieprocedure in de tweede ronde bij een interne kandidaat voor een directeursfunctie ook 
een teamlid in de BAC opgenomen zou moeten worden (in de eerste ronde is dit wel het 
geval), omdat er vanuit het team van de school waar het om gaat dan meer kans is om goed 
mee te kunnen denken over de keuze die gemaakt wordt. Stefanie vindt het wenselijk dat dit 
twee verschillende mensen zijn, ook al snapt zij dat het niet handig is als de samenstelling van 
de BAC hierdoor wijzigt. Anne licht toe dat de twee ronde er is voor nadere kennismaking; het 
idee erachter is dat bij interne werving ook het CvB betrokken wil worden, de BAC wordt 
anders wel heel groot. Ilse vindt het van belang het zo zuiver mogelijk te houden, is het 
onoverkomelijk om in de procedure bij zowel interne als externe kandidaat dezelfde volgorde 
aan te houden? Dit is het niet, aldus Anne, maar zij vindt het voor de continuïteit beter als dit 
dan dezelfde persoon zou zijn (hij/zij die in de eerste ronding zitting heeft). Het CvB neemt 
deze aanvulling op de regeling mee terug naar P&O en naar de beleidsgroep, omdat deze al 
een akkoord gaf op dit document. Het CvB geeft aan het vervolg van de bespreking van dit 
punt graag per mail te willen afhandelen en niet te wachten tot de volgende GMR-vergadering, 
opdat snel voortgang gemaakt kan maken in de verschillende procedures die nu lopen m.b.t. 
invulling van de directeursfunctie op verschillende scholen.  
 
6. Rondvraag voor het CvB 
- ondanks de twijfel of het om een GMR zaak gaat of om een zaak die de MR met de eigen 
directeur moet regelen, wil de GMR van haar signalerende functie gebruik maken door te 
melden dat er wegens achterstallig onderhoud lekkages zijn bij de Octopus; is dit bekend en 
wordt hierop actie ondernomen? Anne meldt dat de situatie bij Groeisaam bekend is. Er zijn 
gesprekken gaande tussen de organisatie onderhoud huisvesting, de gemeente en stichting 
Groeisaam om te kijken naar de financiën en wie aan zet is. Erick vraagt wat de kosten voor 
de reparatie van het dak zijn? Anne laat dit weten.  
 
De overlegvergadering wordt gesloten. De voorzitter dankt Anne voor haar komst en sluit het 
overleggedeelte.   
 
Interne afsluiting 
 
Instemming/advies 
- Agendapunt 3: medezeggenschapsreglement: een voorstel met wijzigingen komt terug op 

de agenda. Luc en Linda pakken dit op. 
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- Agendapunt 4: de GMR-leden hebben het idee dat punt 2.3.5 van het protocol voldoende 
is uitgediscussieerd. Zie boven. De GMR wacht op de aanpassing, alvorens in te 
stemmen.  

- Agendapunt 5: de GMR personeelsgeleding stemt in onder voorwaarde dat de regeling 
herzien wordt op het punt zoals besproken in het overleggedeelte: toevoeging van een 
teamlid bij stap 2 binnen de BAC voor de interne werving directeur. De herziening wordt 
afgewacht.  

- Lijstje contactpersonen en GMR-commissies: omdat Karen C is gestopt, zijn er wat open 
plekken ontstaan. Dit wordt op de volgende manier opgevuld: Bob wordt contactpersoon 
voor de Dromedaris. Ilse neemt de Ruyter over (en blijft contactpersoon voor De Dijk). 
Jorn wordt contactpersoon voor de Laak. Carla zal de wijzigingen doorgeven aan de 
MR’en en verwerken in de adressenlijst e.d. van het werkplan. Linda blijft voor dit jaar de 
contactpersoon van ‘t  Geerke en de Appelhof, ook al is haar kind verhuisd naar een 
andere school. De GMR-commissies zijn aardig bemand. Jorn en Bob denken na over 
waar hun eventuele affiniteit ligt. Bij Bob ligt dit bij communicatie en bij huisvesting, meldt 
hij.  
 

Interne rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
Karin sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en wenst iedereen goede 
feestdagen.  
 
Vergaderplanning 2022-2023 
 
Vergaderlocatie:  
D’n Bogerd, Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten, 2e verdieping Pruimenzaal 
20.00 uur intern overleg, vanaf 20.30 uur met CvB 
Agendacommissie:  
In principe maandagen, 13.30 uur 
 
 
Ma 13 maart – agendacie 27/2 13.30 uur 
 
Woe 12 april – agendacie 27/3 13.30 uur 
 
Di 30 mei – agendacie 15/5 13.30 uur 
 
Di 20 juni – agendacie ws 5/6 13.30 uur 


