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Verslag van de vergadering van de GMR, 16 april 2019 
 
Aanwezig: Tom Wolbert, Nathalie van Wagensveld (secretaris), 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, Dualeh Muhuyadin, Peter de 
Visser (PdV) (directeur-bestuurder) en Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs en Personeel).  
Afwezig met kennisgeving: Mark van Essen 
 
 
 
1. Mededelingen 
 
2. Ter vaststelling 
 
2.1 Conceptverslag GMR 19 maart 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actiepunten 
⋅ Actiepunt 20, diverse vragen vanuit de GMR vergadering op 19 maart 2019:  

- Is er beleid op het plaatsen van camera’s? Camera’s worden opgehangen op plekken 
waar we goed zicht op willen hebben, omdat daar problemen/vernielingen zijn ge-
weest of kunnen ontstaan. Het gaat bijvoorbeeld om de leerpleinen, maar ook om bij-
voorbeeld lokaal B2.01, het nieuwe Media & Designlab. Leerlingen mogen daar zelf-
standig werken, maar we willen daar wel zicht op hebben, zodat we bij eventuele pro-
blemen de beelden terug kunnen kijken.  

- Komen er watertappunten in de buurt van de aula’s? Voor de zomervakantie komt er 
een watertappunt in de aula van het Lyceum en één in de aula van het Beroepencol-
lege. Dit is al besproken met de leerlingenraad. Leerlingen gaan dit op Instagram zet-
ten en het wordt ook vermeld in de paperclip voor leerlingen. 

- Hoe staat het met het onderzoek naar luchtverfrissers in de leerlingen wc’s? Er is een 
onderzoekje gedaan en de lucht was hier niet echt fris. De toiletten krijgen een extra 
schoonmaakbeurt. Het is de bedoeling dat het nieuwe schoonmaakbedrijf de toiletten 
met hogedruk gaat reinigen; op dit moment wordt getest of dat goed werkt. 

- Document ‘Internet en sociale media’: medewerkers en leerlingen mogen geen vriend 
zijn op sociale media. PdV heeft hierover een vraag uitstaan bij Kennisnet. 

⋅ Actiepunt 21, DvK neemt de vraag van de GMR of de rol van ouders wel thuishoort in het 
toetsbeleid mee naar de commissie toetsbeleid. De formulering wordt aangepast; de na-
druk komt te liggen op de balans tussen leerling, ouder en school. Hoe sterker deze drie-
hoek, hoe beter het voor de leerling is.  

⋅ Actiepunt 22, openingstijden mediatheek en stilteruimte. De mediatheek wordt opnieuw 
ingericht en er wordt onderzocht hoe het leerplein voor de mediatheek anders kan wor-
den ingericht zodat leerlingen hier in stilte kunnen werken. Ook wordt onderzocht of lo-
kaal C1.01 na de zomervakantie een stilteruimte kan worden. Daarnaast heeft PdV overleg 
met de leerlingenraad over de kaders en afspraken voor het gebruik van stilteruimtes, zo-
dat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ontstaat en er niet voortdurend toe-
zicht hoeft te zijn. 

 
3. Ter instemming 
 
3.1 Formatie en formatieplan 2019-2020 
Het formatieplan 2019-2020 is nog niet beschikbaar. Dit onderwerp wordt doorgeschoven 
naar de volgende GMR vergadering. 
 
3.2 Lessentabellen 2019-2020 
⋅ Waar komt het uur rekenen terug in de lessentabellen Diever? Wordt uitgezocht. 
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⋅ De lessentabel onderbouw theoretische leerweg (start talentprofielen in de tweede klas) 
ontbreekt nog. 

De lessentabellen komen terug in de volgende GMR vergadering. 
 
3.3 Organisatiedagen 2019-2020 
⋅ Zouden de organisatiedagen niet op een andere manier kunnen worden ingevuld, bijvoor-

beeld met een aantal halve organisatiedagen, zodat er aan het eind van het schooljaar 
meerdere organisatiedagen gepland kunnen worden om het volgende schooljaar voor te 
bereiden? Het DB overlegt dit met PdV in het volgende agendaoverleg. 

⋅ Verzoek van het VSO is om De staat van Stad & Esch (kwaliteit) te verplaatsen van dins-
dag 29 oktober naar woensdag 30 oktober. Een 40-minutenrooster op een woensdag 
heeft minder consequenties voor deze leerlingen. PdV zoekt dit uit. 

⋅ PdV vraagt de GMR om in ieder geval alvast in te stemmen met de eerste studiedag op 
dinsdag 15 oktober in verband met de organisatie en planning van die dag.   

 
4. Ter bespreking 
 
4.1 Leernetwerken volgend jaar 
PdV: volgend jaar wordt met de twee leernetwerken op dezelfde manier als dit jaar doorge-
gaan. De GMR vraagt naar de waarde van de leernetwerken. De deelnemers zitten in een leer-
netwerk beïnvloeding op schoolniveau of beïnvloeding op teamniveau en zij hebben gesollici-
teerd om deel te kunnen nemen aan één van deze leernetwerken en zijn daarvoor aangeno-
men. Naar aanleiding van de vacatures voor de taak van leerlingencoördinator: als er een taak 
binnen de school moet worden ingevuld waarbij je invloed hebt op schoolniveau of teamni-
veau, zou het dan niet logisch zijn om te werven onder de leden van de leernetwerken? PdV 
maakt over dit onderwerp, de waarde van leerlingnetwerken, een afspraak met een afvaardi-
ging van de personeelsgeleding GMR. In mei staat een afspraak gepland om de leernetwerken 
te evalueren.  
 
4.2 Onderwijstransitie 
Het KMT heeft een document opgesteld met een aantal kaders en vragen voor de onderwijs-
transitie. De teams/plg’s kunnen deze vragen verwerken en het document kan dan als basis 
dienen om het proces om te komen tot de onderwijstransitie in te brengen in de GMR. De 
commissie Onderwijs & Kwaliteit ontvangt dit document met de vraag wat er nog aan toege-
voegd of aangepast kan worden. 
 
Binnenkort heeft het management een afspraak met Remy van Kasteren over de kaders en 
uitgangspunten waarop je de transitie kunt toetsen. Remy van Kasteren gaat hierbij onder-
steunen. Dit komt ook terug in de GMR. 
 
4.3 Bestuurlijke fusie met Dingstede 
Op dit moment is nog steeds de verwachting dat het rapport half mei beschikbaar is; de GMR 
zal dit rapport dan ook ontvangen. De leden van de GMR geven aan dat in de werkgroepen 
een enorme tijdsdruk wordt ervaren; het lijkt soms alsof het tijdpad het doel op zich is, maar 
dit moet niet ten koste gaan van de kwaliteit. PdV geeft aan dat er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de bestuurlijke fusie per 1 januari 2020 en de verdere uitwerking die 
in de jaren erna geregeld kan worden. Hij benadrukt dat er geen sprake is van een scholenfu-
sie. Het is dus belangrijk om goed onderscheid te maken tussen wat nu moet gebeuren en 
wat de komende 3 à 4 jaar moet gebeuren om e.e.a. op elkaar aan te sluiten. Een bestuurlijke 
fusie per 1 januari 2020 is boekhoudkundig gezien handig, maar het tijdpad is geen doel op 
zich; het moet een zorgvuldig proces zijn.  
 
4.4 Beleid lief en leedregeling 
De GMR geeft aan dat dit een mooie regeling is, maar dat er niet veel mee gebeurt. Of mede-
werkers een kaartje, bloemetje of bezoekje ontvangen, hangt af van de betreffende leidingge-
vende. PdV: deze regeling moet worden uitgevoerd, dit hoort bij de taak van deelschoolleider 
of taakhouder personeel in de plg’s; hij geef dit aan hen door.   
 
4.5 Hoy app 
⋅ De Hoy app wordt goed gebruikt, door 84% van de ouders. Als ouders de Hoy app niet 

gebruiken, dan ontvangen ze alle informatie automatisch via de mail. De makers van de 
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Hoy app gaan binnenkort een evaluatie onder ouders uitvoeren. Er komt binnenkort ook 
een versie van de Hoy app voor ouders beschikbaar die gebruikt kan worden op andere 
devices. 

⋅ Bij het VSO leeft deze app niet echt; ouders blijven mailen of telefoneren en ervaren dit 
als persoonlijker. 

⋅ Na de meivakantie worden de voorbereidingen getroffen om na de zomervakantie ook 
met de leerlingen versie van de Hoy app te kunnen starten. Op dat moment kunnen de 
WhatsApp groepen worden afgesloten. 

 
4.6 Bestemming stakingsgeld 
De GMR vraagt welke bestemming het stakingsgeld krijgt; zou het niet mooi zijn om dit een 
specifieke bestemming te geven? PdV ontvangt graag voorbeelden hiervoor. 
 
5. Ter informatie 
 
5.1 Leerlingenenquêtes/app 
Het systeem Kwaliteitscholen werkt niet goed voor de MTO’s en de lesobservaties. PdV denkt 
dat er een goed alternatief is en heeft daarover na de meivakantie een afspraak. Voor de pre-
sentatie die dan gegeven wordt, worden ook de auditoren en een aantal docenten uitgeno-
digd. Als de auditoren en de betreffende docenten de betreffende app als positief beoorde-
len, is het de bedoeling die app bij de audits te gaan gebruiken. Die app is ook te gebruiken 
voor het MTO en voor andere meetinstrumenten. De docenten in de GMR kunnen ook mee-
doen aan de pilot. 
 
5.2 Veiligheidsbeleid, bewaarpaperclip sociale veiligheid 
De GMR heeft dit document ter informatie ontvangen naar aanleiding van het actiepunt om 
uit te zoeken welke documenten met betrekking tot het veiligheidsbeleid beschikbaar zijn. 
Voor medewerkers is deze informatie gebundeld en terug te vinden in de bewaarpaperclip, 
die ook in AFAS is opgenomen. De afzonderlijke documenten zijn voor ouders te vinden in de 
informatiebank op de Schoolwiki.  
 
5.3 Verslag ondersteuningsplanraad SWV 22.03 26 november 2018 
De GMR heeft dit verslag ter informatie ontvangen. 
 
6. Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
⋅ Het vaststellen van het nieuwe toetsbeleid bevindt zich in de afrondende fase. 
⋅ De ontwikkeling van de nieuwe PTA’s loopt op schema. 
⋅ De Inspectie heeft op dinsdag 9 april een onderzoek uitgevoerd op het Beroepencollege: 

CSPE Zorg en Welzijn. De Inspectie was erg tevreden en had een aantal kleine tips en aan-
bevelingen.  

⋅ In de afgelopen schooljaren zijn op verscheidene plaatsen in de school plannen uitge-
voerd om het gebouw meer kleur en identiteit te geven. Dit hele proces staat onder bege-
leiding van interieurarchitecten van Atelier Pro. Zij bewaken hierbij ook de identiteit van 
Stad & Esch in het hele Onderwijspark. Op dinsdag 7 mei start een nieuwe identiteitsronde 
met medewerkers en leerlingen die zich hiervoor hebben aangemeld. 

⋅ De Rebound zal volgend jaar vervallen; er komt een externe Rebound. Er komt wel een 
nieuwe voorziening binnen Stad & Esch, maar die zal niet meer binnen het VSO worden 
gehuisvest. Op de plek waar de Rebound nu zit, komt een VSO klas te zitten. 

⋅ E3.11, voorheen het Media & Designlab, wordt omgebouwd tot danslokaal. Dans moet nu 
uitwijken naar de sporthal en dit is niet ideaal. 

⋅ Er is een advies voor het gebruik van de portal Magister.me opgesteld; dit document ont-
vangt de GMR voor de volgende vergadering. 

⋅ De GMR is tot nu toe niet betrokken bij het project Sterk Techniekonderwijs; dit onder-
werp wordt één van de komende GMR vergaderingen geagendeerd. 

⋅ Met de aanmeldingen voor Stad & Esch volgend schooljaar gaat het heel goed. Ondanks 
de krimp, zijn er 10% meer aanmeldingen dan vorig jaar. Hierin is het VSO niet meegeno-
men. 
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7. Rondvraag 
⋅ De VSO ouders van leerlingen in de tweede klas die lessen volgen op het Beroepencollege 

werden geconfronteerd met een behoorlijke kostenpost voor de aanschaf van gereed-
schap omdat na de meivakantie wordt gestart met leerstof uit de derde klas. Docenten 
VSO waren hier niet van op de hoogte en konden ouders hierover niet eerder informeren. 
PdV gaat onderzoeken hoe dit proces is verlopen. Als ouders deze kosten niet kunnen be-
talen, kunnen ze via Van der Plank een beroep doen op het Stad & Esch voor elkaar fonds.   

⋅ Leerlingen GMR: met DvK is besproken dat de tijdsduur voor toetsen aangepast zou wor-
den van 50 minuten naar 40 minuten, zodat alle leerlingen evenveel tijd hebben, en dat er 
een handleiding voor surveillanten zou komen; hoe staat het hiermee? PdV adviseert de 
leerlingen om hiervoor een afspraak met DvK te maken. 

 GMR: kunnen we de gegevens van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) al 
bekijken? PdV: de afdeling Personeel moet deze gegevens eerst goed leesbaar maken; de 
GMR ontvangt deze informatie voor de volgende GMR vergadering. 

 GMR: waar zijn de taakomschrijvingen te vinden? Voorheen stond dit in dropbox in het ta-
kenboek, maar deze informatie is niet meer volledig. Waarom staat het takenboek niet in 
AFAS, zodat alle medewerkers deze informatie makkelijk kunnen vinden. PdV stemt dit af 
met Fleurke, hoofd afdeling Personeel. 

 GMR: zou ervoor gezorgd kunnen worden dat er aan het begin van het schooljaar vol-
doende dossiermappen voor de toetsweek zijn, zodat docenten tussendoor de toetsmap-
pen niet hoeven in te leveren? PdV: deze mappen kunnen besteld worden. 

 
 
Besluitenvergadering 

  
  
  
  

 
1. Formatie en formatieplan 2019-2020 (I-personeel) 
De GMR heeft deze documenten niet ontvangen en kan daarom op dit moment geen instem-
ming verlenen. 
 
2. Lessentabellen 2019-2020 (I-personeel) 
Op dit moment kan de personeelsgeleding van de GMR geen instemming verlenen omdat nog 
niet alle gewijzigde lessentabellen beschikbaar zijn (onderbouw theoretische leerweg mist 
nog) en er nog openstaande vragen zijn (waar komt het uur rekenen terug in de lessentabel-
len Diever).  
 
3. Organisatiedagen 2019-2020 (I-personeel) 
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 plaatsvinden in 
de volgende vergadering op 4 juni 2019. 
 
 
Diana Stol 
ambtelijk secretaris GMR 
april 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. 

 
 
 


