Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Alkmaarse Katholieke
Scholen

Notulen GMR SAKS
Datum:
Locatie:

2 juni 2021 van 19.30 tot 21.20 uur
Digitaal via MS Teams

Aanwezig van het DB:
Oebele Vos (voorzitter)
Maaike Koster (secretaris)
School
Sint Adelbertusschool
’t Baeken
De Burijn
De Driemaster
Erasmus
Kardinaal de Jong school
Het Kompas
De Kring
De Lispeltuut
Mathiasschool
Matthieu Wiegmanschool
De Regenboog Tochtwaard
De Regenboog
Meidoornlaan
De Vlindertuin
De Wegwijzer

Ouder
X
Martijn Voorhout
X
X
X
Fatma Yapici
Oebele Vos
X
X
X
X
Evelien Venhorst (afwezig)
x
X
X

Leerkracht / IB’er
X
X
Rixte Adrichem
Sabine Roodzant
X
Maaike Koster
x
x
Esther Struik
X
Thecla Middelhoff
X
x
X
X

Gasten: Rick Koster, Anne Bruggeman, Tanja van den Broek.
Notulen: Michelle Schaper (www.michellessecretariaat.nl)
Welkom heten
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een speciaal welkom voor Anne Bruggeman (College van Bestuur) en Tanja van den
Broek (Bestuurlijk ondersteuner). Er wordt een voorstelronde gehouden.
Mededelingen
Bestuurlijke visitatie
De rapportage is toegestuurd aan de GMR. De vraag is of de GMR nog op- of
aanmerkingen heeft. De GMR vindt het een duidelijk verslag. Het is mooi dat er wordt
gesproken over onderlinge verbinding en de samenwerking tussen de nieuwe bestuurder,
de RvT en de GMR. De GMR constateert dat er weinig reden is tot zorg.
GMR reglement
De GMR heeft het GMR reglement op punten aangepast. De voorzitter zal de wijzigingen
verwerken in het reglement en de nieuwe versie toezenden aan Anne Bruggeman ter
ondertekening. Actie: voorzitter
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Prestatiebox
De MR-en van de Burijn en de Driemaster hebben vragen gesteld over de Prestatiebox.
Anne Bruggeman geeft uitleg. Op deze manier blijft er meer geld over voor de scholen.
Voorheen kregen de scholen de gelden vanuit de Rijksbijdrage niet-gespecificeerd in een
keer. Een deel van het geld is echter bestemd voor nascholing van leerkrachten. Het
voorstel is om het nascholingsbudget bij de scholen te laten en de verantwoording bij de
scholen neer te leggen. Het 5/12de en 7/12de deel heeft er mee te maken dat het ingaat
per 1 augustus dus nog vijf maanden voor het huidige kalenderjaar. Het percentage van
de Prestatiebox middelen voor 2022 is in het najaar onderwerp voor de
begrotingsbesprekingen met de scholen. Voor de komende begrotingen hebben de MR-en
veel meer instemmingsrecht (nu alleen op formatie). Het wordt per individuele
schoolbegroting bekeken. Het is prima om dit onderwerp te bespreken in de GMR maar
het is eigenlijk een MR-aangelegenheid.
Rapportage risicomanagement (risicoanalyse Infinity)
De GMR heeft de volgende opmerkingen;
o Pagina 3; er staat basisonderwijs in Alkmaar, echter er is ook een SaKS school in
Bergen.
o Pagina 4, nr. 5; in de tekst staat ‘er ontstaat een conflict tussen CvB, GMR, RvT’.
Dit is benoemd als mogelijk risico (ook op pagina 31). Antwoord van het CvB: dit
rapport is gebaseerd op een interview met directeuren en schoolleiders en dit
punt is door hen genoemd als een mogelijk risico. Toezichthouders kunnen
zichzelf een grotere rol toebedelen en dat wordt gezien als risico. De GMR vraagt
zich af of het duidelijk genoeg is dat dit risico’s zijn en geen feiten. Aangezien het
een intern document is, is de vrees ongegrond dat deze tekst ‘een eigen leven
gaat leiden’.
o Pagina 9; het binnenklimaat is een aandachtspunt voor de GMR het komend
schooljaar. En dat geldt ook voor het ziekteverzuim/evaluatie nieuwe Arbodienst.
o Pagina 10; de schoolgebouwen en pleinen belemmeren de realisatie van de
onderwijsambities. Ook dit is een aandachtspunt voor de GMR.
o Pagina 20; de werkgroep Financiën heeft morgen een overleg met Marieke van
Vuren over het jaarverslag en het buffervermogen.
De GMR bedankt Anne Bruggeman en Tanja van den Broek voor hun aanwezigheid.
Verkiezing DB (voorzitter/ secretaris)
In aanwezigheid van Rick Koster wordt de DB verkiezing gehouden.
Oebele Vos stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter. Na lang nadenken heeft hij ervoor
gekozen om de GMR van SaKS te verlaten aangezien twee van zijn kinderen komend
schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs gaan.
Maaike Koster stelt zich niet herkiesbaar als secretaris. Ze wil wel lid blijven van de GMR.
Sabine Roodzant heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van de GMR.
Rick vraagt waarom Sabine graag voorzitter wil worden. Sabine is al een aantal jaar lid
van de GMR (en voorzitter van de MR van De Driemaster). Ze voelt zich sterk betrokken
bij de SaKS organisatie en voorzitter van de GMR lijkt haar een interessante functie.
Tijdens het vorig overleg is er gesproken over de vraag of het wenselijk is dat een
leerkracht voorzitter is van de GMR. In conflictsituaties met de bestuurder kan dit lastig
zijn. Om die reden heeft Sabine gevraagd of Martijn Voorhout vervangend voorzitter wil
zijn. Martijn heeft zich bereid verklaard om Sabine te vervangen, indien nodig, en heeft
ook interesse in een bestuursfunctie. Naast zijn bedrijf heeft hij verschillende
vrijwilligersfuncties (gehad). Hij stelt voor om de secretarisrol op zich te nemen zodat er
een leerkracht en een ouder in het bestuur vertegenwoordigd zijn.
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Er wordt anoniem gestemd over het nieuwe DB via de Mentimeter.

Per 1 september 2021 bestaat het nieuwe DB uit: Sabine Roodzant (voorzitter) en
Martijn Voorhout (secretaris).
Actiepunten vorige vergadering
Terugkoppeling bezoek MR-en
Rixte Adrichem; heeft nog geen contact gehad met de Sint Adelbertusschool. De MR van
Het Kompas wordt in september 2021 bezocht. Dit is besloten in samenspraak met de
MR van Het Kompas.
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Thecla Middelhoff; is erg enthousiast over het bezoek aan de MR van de Matthiasschool.
Ze zal de terugkoppeling nog verwerken in het integrale document op S@m. Thecla
merkt op dat er inmiddels vier documenten met terugkoppeling op S@m staan. De
bedoeling is dat dit een document wordt. Actiepunt: secretaris
De vraag is of de GMR nog gaat terugkoppelen aan de MR-en, hoe de gesprekken
verlopen zijn. Afgesproken wordt dat de GMR een geanonimiseerde terugkoppeling zal
geven aan de MR-en met de acties die de GMR gaat doen om de verbeterpunten aan te
pakken. Er zal een combinatie worden gemaakt met de jaarplanning voor schooljaar
2021/2022. De GMR-leden zorgen er voor dat Oebele de terugkoppeling van de
gesprekken met de MR-en voor 15 juni a.s. ontvangt waarna Oebele er voor 30 juni a.s.
een geanonimiseerd document van maakt. Actiepunt: voorzitter.
Het gesprek met De Regenboog (Meidoornlaan) is prettig verlopen ondanks de kritische
mail die de GMR een paar maanden geleden ontvangen heeft van deze MR. De MR van
De Regenboog (Meidoornlaan) wil graag de notulen ontvangen om te kunnen nalezen
welke onderwerpen er in de GMR aan de orde zijn geweest. (De notulen worden
gepubliceerd op de openbare pagina in S@m).
Follow-up MR bezoeken
De vraag is, hoe gaan we het contact met de MR-en volgend jaar funderen. Het voorstel
is om in september/oktober/november nog MR-en te bezoeken, die tot nu niet bereikt
zijn, en om in maart 2022 te inventariseren wat scholen nog nodig hebben van de GMR.
Komend jaar zal worden bekeken of een jaarlijks persoonlijk contact tussen GMR en MRen voldoende is. Voorgesteld wordt om te proberen om van iedere school een
afvaardiging te krijgen in de GMR. Degenen, die al contacten hebben gelegd met MR-en,
kunnen ook in het najaar nog even kort inbellen bij de MR-vergaderingen en een paar
vragen stellen. De vervolggesprekken worden gevoerd door leden die al contact hebben
gehad met de betreffende school. Maaike zal een lijstje maken van scholen en
contactpersonen en deze lijst tijdens de bijeenkomst op 21 juni bij De Driemaster
ophangen. Actie: secretaris
Publiciteit GMR/ huisfotograaf/ Suzanne Deutekom
Hoewel er tijdens het vorig overleg was voorgesteld door Maaike om op 21 juni a.s. het
GMR verandertraject feestelijk af te sluiten met een BBQ bij haar thuis is dit, gezien de
RIVM coronamaatregelen, niet wenselijk. Afgesproken is dat de feestelijke afsluiting zal
plaatsvinden bij De Driemaster, Gabriel Metsulaan 36.
Huisschrijver van SaKS, Dave Schut, zal GMR-leden (Martijn, Rixte, Sabine) interviewen
en een concept-artikel schrijven. Aanvankelijk was Suzanne Deutekom hiervoor gevraagd
maar zij schrijft niet voor het SaKS magazine.
De GMR zal worden gefotografeerd voor het SaKS magazine. Afgesproken is dat de GMR
zich vrolijk, maar wel representatief, zal kleden voor de foto.
Jaarplanning en -begroting
De jaarplanning ziet er goed uit. Er is nog niet gekeken naar de begroting. De kosten
voor het notuleren van de vergaderingen is al ingerekend. Leerkrachten krijgen vier uur
compensatie per week om aan GMR werkzaamheden te besteden. Het voorstel is dat de
vrijwilligersvergoeding, die Oebele nu krijgt als voorzitter, wordt overgedragen aan
Martijn voor het secretariaat. Actie: voorzitter
Oebele zal zich er nog sterk voor maken dat ouders, die lid zijn van de GMR, ook een
vergoeding krijgen. Actie: voorzitter
Maaike zou wel een cursus willen doen over de rechten en plichten van de GMR. Tanja
van den Broek heeft de jaarplanning toegestuurd. De eerder in deze vergadering
genoemde punten zullen in de jaarplanning worden opgenomen (voor zover deze punten
er nog niet in staan).
4

Het voorstel is om over een paar maanden met Anne Bruggeman te evalueren hoe zij op
dat moment naar SaKS kijkt in haar rol van CvB. Zowel het ziekteverzuim als de
evaluatie Arbodienst staan al op de jaarplanning. Het ziekteverzuim kan zowel besproken
worden bij de trimesterrapportage en bij de evaluatie Arbodienst. Via de openbare S@m
pagina GMR Samen SaKS kunnen de scholen input geven.
Openbare groep GMR Samen SaKS
Deze openbare groep is inmiddels aangemaakt. Er zal nog bepaald worden wat er in de
algemene groep geplaatst wordt (notulen, jaarplanning etc.). Actie: Rixte
Beheren saksmail
Als secretaris zal Martijn de SaKS mail gaan beheren. Ook wordt Martijn medebeheerder
van de Openbare groep GMR Samen SaKS. Actie: Martijn
Inrichten vergaderingen
Fatma Yapici en Rick Koster zullen dit onderwerp nog samen oppakken. Fatma neemt
hierover contact op met Rick. Het gaat erom hoe de vergaderingen meer levendig
kunnen worden gemaakt. Actie: Fatma
Huishoudelijk reglement
Oebele en Martijn gaat hier samen nog mee aan de slag. Actie: Oebele en Martijn
Afsluiting
De GMR ontmoet elkaar op maandag 21 juni a.s. van 20.30 tot 21.30 uur bij De
Driemaster om het verandertraject GMR af te ronden met een drankje en een hapje.
***
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