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Notulen GMR OVERLEG vergadering  
d.d. dinsdag 25 september 2018 

vastgesteld 11-12-2018 
 
Aanwezig GMR:   
Ouders: mw. E. van den Bos (voorzitter)., mr P. Bonte, mw. L.Velthuis. 
Leerkrachten: mw. M. Grunnekemeijer, mw. J. mw A. Olde Boerrigter, mw C. 
Monnink en mw B. Siemerink. 
 
Afwezig GMR: 
Leerkrachten: mw. M. Haan, mw. T. de Wals, Mw. A. Caunter (ambt.secr./notulist). 
Ouders: dhr. O. Ter Laak en P. Nieuwhuis 
 
CvB: A. Brunger en F. Nijhuis 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
Mevr. van den Bos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Notulen GMR overlegvergadering 5-6-2018. 
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt: 
Punt 2: 22 scholen voldoende, 1 school onvoldoende. Met de school die een 
onvoldoende heeft wordt een gesprek aangegaan. Gemiddelde van de groep moet 
boven de ondergrens liggen van de inspectie.  
Punt 4: Mevr.  M. Grunnekemeijer merkt op dat de cohorten regeling evaluatie nog dit 
kalanderjaar moet plaats vinden. Dhr Brunger zegt dit toe. 
Punt 5+6: De punten laten berusten voor nu, wel intern GMR op de actielijst zetten 
en intern bespreken. 
Punt 9: De procedure voor werving en selectie is uit 2012, deze moet nog worden 
aangepast. Behoudens deze wijziging worden de notulen vastgesteld.  
 
3. Mededelingen DB. 
Konot is bezig met de scholen om invulling te geven aan de RI&E. Dit is de uitvoering 
conform het wettelijk kader. Nadat alle scholen gegevens hebben aangeleverd wordt 
er gekeken welke vervolg acties moeten worden ingezet. 
 
Er is een tendens dat steeds meer ouder sneller escalleren naar het DB of de 
inspectie ipv dit eerst op school te bespreken. 
 
Dhr Brunger meldt dat het srategisch plan wordt afgetrapt op de Konotdag. Alle input 
van de teams is hier dan in verwerkt. 
 
In het beraad is gesproken over de beoordelingsgesprekken, dit was per school vrij 
om in te vullen. De gesprekken zijn wettelijk verplicht, maar worden niet overal 
gegeven. Het voorstel destijds van M. Keupink zal als basis worden gebruikt om een 
werkwijze voor de beoorelingsgesprekken op te zetten. 
 
4. Status AVG.  
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Dhr Brunger meldt dat Konot voor loopt mbt de wet AVG. Op dit moment is Konot in 
gesprek met een extern bedrijf om de functie gegevensbeschermer in te zullen. Deze  
functie heeft een toezichthoudende rol en diend als meldpunt bij een data lek. 
 
5. Passend onderwijs. 
Dhr Nijhuis meldt dat Konot gaat evalueren hoe de kwaliteitszorg is geregeld mbt het 
passend donderwijs. Doet Konot de juiste dingen en worden arangementen goed 
ingezet. Komend jaar wordt dit verder uitgewerkt, waarbij o.a gekeken word naar 
opbrengsten van financiele arrangementen en welke type onderwijs assistenten 
nodig zijn. 
 
6. Rondvraag en sluiting. 
Zijn er ook andere manieren om documenten te verspreiden binnen de GMR dan 
rondmailen. Sommige mensen hebben problemen om de bijlagen te lezen. Mw. 
Velthuis meldt dat het bij hun MR via social schools gebeurd.  
 
Mw. Van den Bos sluit de overlegvergadering waarna de GMR verder gaat met de 
agenda van de GMR vergadering. 


