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Verslag van de vergadering van de GMR, 4 juni 2019 
 
Aanwezig: Nathalie van Wagensveld (secretaris), Mark van Essen (voorzitter), Pieter van Loe, Natasja 
Timmerman, Afie Werkman, Deirdre de Jonge, Martijn Hendriks, David Pijpaert, Bianca Geerts, Roelof 
Koopmans, Jeannet Bos, Christophe Meijer, Henk Wind, Maartje Boertien, Anna Schoot, Peter de Visser 
(PdV) (directeur-bestuurder) en Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs en Personeel).  
 
 
 
1. Mededelingen 
 
2. Ter vaststelling 
 
2.1 Conceptverslag GMR 16 april 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: 7. Rondvraag, derde aan-
dachtspunt: de GMR ontvangt de MTO’s voor de volgende GMR vergadering: de GMR heeft 
nog niets ontvangen. De docenten in de teams VSO en Praktijkschool hebben het MTO al ont-
vangen; de docenten in de andere teams nog niet. PdV: de MTO’s zijn vorige week naar de 
teams/plg’s gegaan en de GMR kan deze informatie morgen ontvangen. 
 
3. Ter instemming 
 
3.1 Formatie en formatieplan 2019-2020 
 P11. Onder Lyceum staat twee keer TL en onder Praktijkschool staat twee keer Praktijk-

school. Deze getallen moeten worden opgeteld. De vermeldingen met 1 fte betreffen de 
deelschoolleider resp. teamleider. 

 P15. De laatste regel van de tabel bovenaan de pagina laat een stijgende lijn zien, meer 
leerlingen per fte; is dit beleid? De GMR vindt dit niet wenselijk. Het is geen beleid om de 
splitsingsnorm te verhogen, we houden ons aan de splitsingsnorm. PdV laat uitzoeken wat 
de verklaring voor de stijgende lijn is. 

 P15. De bestuurlijke fusie wordt benoemd. Wat zal de consequentie van de bestuurlijke fu-
sie zijn voor de formatie van Stad & Esch? De formatieplannen worden pas in elkaar ge-
schoven als de bestuurlijke fusie een feit is. De bestuurlijke fusie zal niet tot ontslagen lei-
den. De afspraak is dat als er op dit moment vacatures bij Stad & Esch zijn, dat dan eerst 
wordt gekeken of er bij Dingstede iemand beschikbaar is en met diegene wordt dan eerst 
gesproken. 

 
3.2 Lessentabellen 2019-2020 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
3.3 Organisatiedagen 2019-2020 
De datum voor de eerste studiedag, dinsdag 15 oktober, is vastgesteld. Voor de invulling van 
de andere dagen zijn een aantal varianten besproken. Het doel is om de organisatiedagen zo-
danig in te vullen dat er in de laatste week voor de zomervakantie een aantal organisatieda-
gen gepland kunnen worden om het volgend schooljaar voor te kunnen bereiden. PdV en Van 
Wagensveld maken een concreet voorstel. Dit onderwerp komt terug in de volgende GMR 
vergadering. 
 
3.4 Schoolkosten 
 Overzicht VOB 2019-2020: bij elk leerjaar staat vermeld: ‘sportactiviteiten e/o I run 2 b fit’ 

10 euro. Iruntobefit is alleen voor leerjaar 1. Dit moet worden aangepast: bij alle leerjaren 
m.u.v. leerjaar 1: ‘sportactiviteiten’ 10 euro. 

 Overzicht schoolkosten 2019-2020: bij VSO leerjaar 3 ontbreekt bij verplichte schoolkos-
ten: Gereedschap, werkschoen, e.d., overall, etc., zie leerjaar 3 Beroepencollege. Dit geldt 
voor de VSO leerlingen die beroepsgerichte vakken volgen. Dit moet nog worden toege-
voegd op het overzicht. (voor leerjaar 4 is vergelijkbare informatie ook toegevoegd, DS). 
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4. Ter bespreking 
 
4.1 Bestuurlijke fusie met Dingstede 
De informatiebijeenkomst voor de gezamenlijke (G)MR Stad & Esch en Dingstede gaat niet 
door. Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar één van de laatste weken voor de zomervakan-
tie. Er wordt eenzelfde bijeenkomst gepland met de RvT Stad & Esch en de RvB van Ding-
stede en op beide scholen wordt een inloopmoment voor medewerkers gepland. De stuur-
groep heeft meer tijd nodig. De werkgroepleden worden deze week op de hoogte gebracht 
van de stand van zaken en het vervolg. 
 
4.2 Examentrainingen en Lenteschool 
Examentrainingen 
Waarom werden er examentrainingen gegeven op dagen dat onze docenten ook examentrai-
ningen gaven? Op die dagen werden geen examentrainingen door Lyceo aan onze leerlingen 
gegeven. Dit was voor leerlingen van andere scholen uit de omgeving. Lyceo had daar geen 
locatie voor. 
 
Lenteschool 
 Dit kwam voor iedereen uit de lucht vallen, het was niet duidelijk welke leerlingen waarom 

gekozen werden en het is onderwijsaanbod, had dit niet via de GMR moeten lopen? Het 
was een aanbod van de overheid, het heeft te maken met de doorstroomcijfers en werd 
volledig gesubsidieerd door de overheid. De leco’s hebben gekeken voor welke leerlingen 
dit perspectief zou kunnen bieden om over te gaan naar de volgende klas. Er hebben zich 
ongeveer 23 leerlingen aangemeld om achterstanden weg te werken of te werken aan een 
goede basis voor een vak. 

 De mentoren waren niet op de hoogte van de leerlingen die naar de Lenteschool gingen 
Ook de teams/vakdocenten waren niet op de hoogte en wisten niet precies wat de Lente-
school was en konden daardoor niet een goed programma voorbereiden. 

 PdV/DvK: het had beter gecommuniceerd en uitgelegd moeten worden. 
 In juni wordt de Lenteschool samen met de leco’s geëvalueerd. Er wordt ook gekeken 

naar andere varianten, zodat volgend jaar een nog beter programma aangeboden kan 
worden. Ook binnen Stad & Esch wordt gekeken wat we kunnen doen om de doorstroom 
te verbeteren, waardoor we de Lenteschool misschien helemaal niet meer nodig hebben.  

 De GMR ontvangt de uitkomsten van deze evaluatie en de nieuwe plannen voor volgend 
schooljaar. 

 
4.3 Opslagfactor combiklassen 
Een combinatieklas met twee niveaus levert duidelijk meer werk op (voorbereiding, maken 
van twee verschillende toetsen, enz.) dan een combinatieklas op één niveau en hier krijgt een 
docent nu geen hogere opslagfactor voor. Het voorstel aan de directie is om de opslagfactor 
bij een combinatieklas met twee niveaus te verhogen.  PdV en DvK komen hier op terug in de 
volgende GMR vergadering. 
 
4.4 Bekendmaking surveillance-rooster 
Het surveillancerooster wordt pas op vrijdagmiddag om 16.30 uur bekend gemaakt voor de 
week erop. Voor docenten zou het erg wenselijk zijn om in ieder geval eerder op de hoogte te 
zijn van de uren die buiten hun standaardrooster vallen. Dit geldt in ieder geval voor een eer-
ste uur op maandagochtend wanneer je anders op dat uur niet werkt. PdV/DvK gaan met de 
roostermakers bespreken om het conceptrooster voor de maandag eerder bekend te maken 
of een melding naar medewerkers te sturen als zij moeten surveilleren op uren buiten hun 
standaardrooster, met name als dat maandag het eerste uur is. 
 
5. Ter informatie 
 
5.1 Deelvisie gepersonaliseerd leren 
In de deelvisie staat beschreven wat Stad & Esch gaat doen om gepersonaliseerd onderwijs te 
ontwikkelen. We leggen uit hoe we het gaan doen en waarom. Dit moet het goede verhaal 
zijn, passend bij onze missie en visie. We benoemen het niet als Kunskapsskolan (een model), 
maar we benoemen de elementen die voor Stad & Esch belangrijk zijn in personaliserend on-
derwijs. Het is cruciaal dat wij dit op een goede manier communiceren, zodat er niet vooraf al 
beelden ontstaan. De deelvisie is besproken met de deelschoolleiders en zal ook gedeeld 
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worden met de relatiebeheerders en de docenten groep 8 van de basisscholen. De commissie 
Onderwijs van de GMR wordt hierin meegenomen.  
 
5.2 Nieuw beroepsgericht keuzevak 
Geen vragen of opmerkingen.  
 
5.3 Waarom Magister.me? 
 Wat is de status van dit document? Formeel heeft de GMR hier instemmingsrecht op. De 

GMR heeft gevraagd betrokken te worden bij de keuze van een portal. In dit stuk wordt 
de portal Magister.me beschreven.  

 Vanuit de Stad & Esch Academie worden 7 Magister.me experts opgeleid. Deze experts 
gaan ook formats opstellen, die getoetst worden in de secties. 

 In de loop van volgend jaar gaan we in overleg met de secties met Magister.me aan de 
slag, ter voorbereiding op de stap naar gepersonaliseerd leren het jaar erop. 

 De keuze om met Magister.me te gaan werken, komt vanuit het team. Het team Lyceum 
heeft hier duidelijk voor gekozen. 

 In de handreiking staat dat voor een portal gekozen kan worden, kan dat inderdaad nog 
of staat de portal Magister.me nu vast? Als weloverwogen wordt aangegeven waarom 
voor een andere portal wordt gekozen, dan moet dat in principe kunnen. 

 
6. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
⋅ Formatie: we zitten midden in het formatieproces:  

- De lessentoedeling door de secties is door de DSL’s bekeken. Voor twee secties was 
die toedeling volledig volgens de kaders. De andere overzichten zijn terug gegaan 
naar de secties en moeten vrijdag weer worden ingeleverd.  

- Er zijn soms consequenties voor medewerkers; dit bespreken we individueel met de 
betreffende medewerker(s). 

- Een aantal klassen zit op de splitsingsfactor, dat zou betekenen dat er geen leerlingen 
meer bij kunnen, ook niet in de loop van het jaar. Die klassen zijn daarom nu al ge-
splitst. 

- Er hoeft niemand ontslagen te worden. 
⋅ Leernetwerken: we zijn dit jaar begonnen met drie leernetwerken: kweekvijver, lc en ld. De 

evaluaties hiervan vinden op dit moment plaats; alle deelnemers spreken met Doro. Er is 
ook geëvalueerd met de begeleiders van de leernetwerken, die zijn enthousiast. Binnen-
kort wordt een enquête onder de deelnemers uitgezet en daaruit komen ook verbeter-
punten voor volgend jaar. Volgend jaar gaan we door met 1 kweekvijver, 1 lc en 1 ld leer-
netwerk. 

⋅ De laatste donderdag voor de zomervakantie staat de startbijeenkomst gepland over de 
rookvrije school. De leerlingenraad is hierbij betrokken, het Drenthe College en een aantal 
medewerkers. Per 1 augustus 2020 moet de school rookvrij zijn. 

⋅ Rond de zomervakantie vinden er een aantal aanpassingen in de school plaats: de externe 
Rebound wordt een interne Reboundvoorziening in het Beroepencollege. De huidige Re-
boundlokalen worden VSO lokalen. Eén van de verzorgingslokalen wordt gesplitst in twee 
lokalen. E3.11 wordt een danslokaal. Er zijn ook plannen om de mediatheek te veranderen, 
met meer plek voor leerlingen en meer fysieke boeken. 

⋅ Voor de zomervakantie komen er twee watertappunten in de aula’s. 
 
7. Rondvraag 
⋅ Vraag vanuit de leerlingenraad: er zijn niet genoeg zitplekken voor leerlingen in de aula’s. 

Zouden niet een aantal klapstoelen of krukjes aangeschaft kunnen worden, die ook weer 
makkelijk ingeklapt en aan de kant gezet kunnen worden? De leerlingen kunnen een af-
spraak maken met PdV om hiervoor een plan te maken. 

⋅ Van Wagensveld en Pijpaert gaan samen het DB van de GMR vormen. Voorzitter: Van Wa-
gensveld. Secretaris: Pijpaert. Hun voorstel is om de uren van secretaris en voorzitter 
evenredig verdelen, zodat ze allebei evenveel uren krijgen. DvK komt op dit voorstel te-
rug. 

⋅ ICT heeft op dit moment geen iPads meer voor nieuwe leden in voorraad. Leden die de 
GMR verlaten, moeten hun iPad voor de zomervakantie bij ICT inleveren. Van Wagensveld 
geeft aan PdV door: de leden die de GMR verlaten en de nieuwe leden GMR die een iPad 
moeten ontvangen. 
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⋅ Kunnen de nieuwe leden een DISC uitvoeren? Dat kan. De gegevens worden dan ook op-
genomen in de grid van de GMR. Van Wagensveld geeft de namen van de leden die nog 
een DISC uit moeten voeren door aan Van Koningsveld. 

⋅ Van Wagensveld geeft de namen van alle nieuwe leden door aan Van Koningsveld i.v.m. 
de taakuren.  

⋅ De GMR vraagt of de taakplaatjes in AFAS opgenomen kunnen worden. PdV stemt dit af 
met Fleurke, hoofd afdeling Personeel. 

 
 
Besluitenvergadering 

  
  
  
  

 
1. Formatie en formatieplan 2019-2020 (I-personeel) 
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de formatie en het formatieplan 2019-2020. 
 
2. Lessentabellen 2019-2020 (I-personeel) 
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de lessentabellen 2019-2020. 
 
3. Organisatiedagen 2019-2020 (I-personeel) 
Van Wagensveld en PdV werken een voorstel voor een andere invulling van de organisatieda-
gen uit. Het instemmingsbesluit kan dan in de volgende GMR vergadering worden genomen. 
 
4. Schoolkosten 2019-2020 (I-oudergeleding) 
De oudergeleding stemt in met de schoolkosten 2019-2020 mits de volgende wijzigingen 
worden doorgevoerd: 
 Overzicht VOB 2019-2020: bij elk leerjaar staat vermeld: ‘sportactiviteiten e/o I run 2 b fit’ 

10 euro. Iruntobefit is alleen voor leerjaar 1. Dit moet worden aangepast: bij alle leerjaren 
m.u.v. leerjaar 1: ‘sportactiviteiten’ 10 euro. 

 Overzicht schoolkosten 2019-2020: bij VSO leerjaar 3 ontbreekt bij verplichte schoolkos-
ten: Gereedschap, werkschoen, e.d., overall, etc., zie leerjaar 3 Beroepencollege. Dit geldt 
voor de VSO leerlingen die beroepsgerichte vakken volgen. Dit moet nog worden toege-
voegd op het overzicht. (voor leerjaar 4 is vergelijkbare informatie ook toegevoegd, DS). 

 
 
Diana Stol 
ambtelijk secretaris GMR 
juni 2019 
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Besluiten GMR 2018-2019 
 
 

Datum Besluit Instemming/Advies 
18-09-
2018 

Jaarplanning Stad & Esch sep-
tember t/m december 2018 

I-P De personeelsgeleding stemt in met de jaarplanning 
Stad & Esch september t/m december 2018 op voor-
waarde dat de leerlingenbesprekingen uit de jaarplan-
ning worden gehaald.  

18-09-
2018 

Plan van aanpak Risico, Inventari-
satie & Evaluatie (RI&E) 

I De GMR stemt in met het plan van aanpak RI&E. 

13-11-2018 Opdracht haalbaarheidsonder-
zoek vormgeving bestuurlijke sa-
menwerking CSG Dingstede en 
Stad & Esch 

I De GMR stemt in met de opdracht tot het uitvoeren 
van een haalbaarheidsonderzoek voor duurzame sa-
menwerking tussen CSG Dingstede en Stad & Esch.  

13-11-2018 Herijking Strategisch Beleidsplan 
2016-2021 

I De GMR stemt in met het Strategisch Beleidsplan 
2016-2021. 

13-11-2018 Samenwerkingsovereenkomst 
gedeelde dienstverlening (Van 
Reest tot Linde) 

I De GMR stemt in met het aangaan van een duurzame 
samenwerking gedeelde dienstverlening (Van Reest 
tot Linde). 

18-12-
2018 

Aanwezigheid en verlof (verlof-
boekje) 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het 
document Aanwezigheid en verlof (verlofboekje) d.d. 
november 2018 

18-12-
2018 

Begeleiding en beoordeling 
nieuwe medewerkers 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het 
document Begeleiding en beoordeling nieuwe mede-
werkers d.d. november 2018. 

18-12-
2018 

Vergoeding mobiele telefonie I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
regeling Vergoeding mobiele telefonie d.d. september 
2018. 

18-12-
2018 

Meerjarenbegroting 2020-2024 A De GMR geeft een positief advies op de meerjarenbe-
groting 2020-2024 

18-12-
2018 

Vakantieregeling 2019-2020 A De GMR geeft een positief advies op de vakantierege-
ling 2019-2020 en adviseert de dag die nog over is, 
net als dit schooljaar, in te zetten op de maandag na 
de open dagen in Meppel. 

19-03-
2019 

Jaarplanning Stad & Esch tweede 
helft 2018-2019 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
jaarplanning Stad & Esch tweede helft 2018-2019. 

19-03-
2019 

Privacyreglement en reglement 
cameratoezicht 

I De GMR stemt in met het privacyreglement en met het 
reglement cameratoezicht. 

16-04-
2019 

Organisatiedagen 2019-2020 I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
eerste studiedag op dinsdag 15 oktober 2019. Over de 
planning van de overige organisatie- en studiedagen 
vindt nog overleg plaats met de directeur-bestuurder. 
Instemming op het volledige overzicht kan dan plaats-
vinden in de volgende vergadering op 4 juni 2019. 

04-06 Formatie en formatieplan 2019-
2020 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
formatie en het formatieplan 2019-2020. 

04-06 Lessentabellen 2019-2020 I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
lessentabellen 2019-2020. 

04-06 Schoolkosten 2019-2020 I-O De oudergeleding stemt in met de schoolkosten 2019-
2020 mits de volgende wijzigingen worden doorge-
voerd: 
 Overzicht VOB 2019-2020: bij elk leerjaar staat ver-

meld: ‘sportactiviteiten e/o I run 2 b fit’ 10 euro. 
Iruntobefit is alleen voor leerjaar 1. Dit moet worden 
aangepast: bij alle leerjaren m.u.v. leerjaar 1: ‘sport-
activiteiten’ 10 euro. 

 Overzicht schoolkosten 2019-2020: bij VSO leerjaar 
3 ontbreekt bij verplichte schoolkosten: Gereed-
schap, werkschoen, e.d., overall, etc., zie leerjaar 3 
Beroepencollege. Dit geldt voor de VSO leerlingen 
die beroepsgerichte vakken volgen. Dit moet nog 
worden toegevoegd op het overzicht. (voor leerjaar 
4 is vergelijkbare informatie ook toegevoegd, DS). 

 


