
	

 

Notulen GMR Morgenwijzer, 13 januari 2020 
 
Aanwezig: William Bastiaan, Cardia Geers, Anoek Sloot, Amber van der Sluis, Vincent Noordermeer, 

Bas Terwee, Jan Willem van der Kaaij, Marcel van Egmond 
Nicolette Debets sluit later aan. 

Afwezig: Lisette van der Eijk, Madelon Droogh en Carolina Tas 
Notulist:  Wendy Leijtens 
 
1 Opening 
GMR heeft momenteel twee vacatures aan de personeelskant. 
 
2 Vaststellen agenda 
Voorzitter heeft geen punten voorafgaand aan de vergadering ontvangen. Wanneer er tijd over is 
kunnen extra punten eventueel nog besproken worden. 
 
Besluit:  agenda wordt vastgesteld, na gemaakte opmerkingen. 
 
Opmerkingen: 
Verschillende leden geven aan het opgenomen reflectieverslag, punt 4b, niet prettig te vinden op 
deze manier. Zij hadden dit graag eerst mondeling besproken. 
Intentie van voorzitter hierin was het weergeven van de kijk op de situatie. 
Afgesproken wordt dat de namen hierin verwijderd zullen worden. 
 
2a/3a/4a Convenant Samen Opleiden (HSL) 
GMR-lid heeft nagekeken of het klopt dat GMR instemming dient te geven. Dit klopt. 
Na de vergadering blijkt dat De GMR heeft een adviesbevoegdheid over het convenant Samen 
Opleiden 
 
Vooroverleg GMR leden 
Voorzitter maakt een rondje om te kijken of er vragen zijn aan het CvB. 
GMR-lid vraagt wat dit in de praktijk betekent. 	
GMR-lid heeft geen vragen, is wel benieuwd hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. Tevens geeft zij aan 
dat er vast goed over nagedacht is en dat de belangen van medewerkers behartigd worden.	
GMR-lid sluit zich aan bij ander GMR-lid.	
GMR-lid geeft aan de oude en nieuwe versie naast elkaar gelegd te hebben en constateert dat deze 
totaal verschillend zijn. De nieuwe versie is momenteel nog niets zeggend. GMR-lid heeft de neiging 
niet in te stemmen omdat niet specifiek uitgelegd wordt wat de bedoeling is. Mede ook wat de 
financiële impact betreft. 
 
In aanwezigheid CvB 
GMR-lid geeft aan over het stuk zelf niet veel vragen te hebben. Wel nog de vragen om hoeveel 
studenten het gaat, hoe te plaatsen, hoe te werven, maar vooral ook hoe vast te houden.	
CvB geeft aan nu niet de cijfers te hebben. Vroeger was het zo dat de PABO de opleiding deed en 
besturen geen invloed hadden op het curriculum. Dat is wel wat besturen graag willen, invloed. 
Opleiden kan op veel manieren. Morgenwijzer had een overeenkomst; OPLIS, student kon hiervoor 
kiezen. Vooruitlopend op het beleid biedt Morgenwijzer al contracten aan, aan bv LIO-ers. Momenteel 
zijn we in beeld aan het brengen wat de aantallen zijn, wat het ons oplevert, welke verschillende 
opleidingen we hebben rondlopen, etc. Er is een convenant met Leiden en Den Haag. 	
Er komt een heidag met schoolopleiders; hoe zorgen we dat het wat eenduidiger wordt. Doel is wel 
dat we studenten voor Morgenwijzer scholen houden. 	
We hadden een opleidingsovereenkomst welke nu geaccrediteerd is, dus vaste geldstroom. Hiervoor is 



	

 

een nieuwe samenwerkingsovereenkomst nodig. Deze ligt hier nu voor. Wanneer document er ligt, zal 
het besproken worden in de GMR. Dit dient voor de zomer klaar te zijn. 
 
GMR-lid vraagt of het stukje over bekostiging, punt g, meegenomen wordt?  
CvB geeft aan dat de bekostiging van het Samen Opleiden in de begroting van Morgenwijzer wordt 
meegenomen. 
 
GMR-lid laat weten zich mbt punt c, opzetten en faciliteren opleidingsstructuur, een beetje zorgen te 
maken hoe we voldoende kunnen faciliteren in verband met onvoldoende vervanging. Hoe doen we 
dit, mede in het kader van werkdruk. 
CvB geeft aan dat de uitwerking hierop nog volgt.  
GMR-lid vraag of Morgenwijzer scholen vrij zijn om te kiezen tussen Oplis, HHS, HSL? 
CvB antwoord dat we gaan kijken hoe de verhoudingen zijn. 
 
GMR-lid vraagt of het klopt dat instemming op het stuk betreft de samenwerking en de vaste 
geldstoom (welke in de begroting staat). 
CvB bevestigt dat het een advies op de duurzame samenwerking betreft. 
Verdient daarna nog verdere de uitwerking, 
 
GMR-lid vraagt naar de uitwerking van de financiën. 
CvB laat weten dat deze zijn meegenomen in de begroting. In de verdere uitwerking komt een 
financiële paragraaf. 
GMR-lid wil weten of deze nog ter bespreking in de GMR komt. 
CvB komt nog terug op deze uitwerking. Nu aan het kijken wat de status van Leiden en Den Haag is. 
Wanneer dit buiten begroting zou komen, moet dit ook langs de RvT. Planning is echter binnen de 
begroting te blijven. Voor de zomervakantie dient dit klaar te zijn. Na de zomervakantie komt deze 
uitwerking. 
 
GMR-lid geeft aan dat het kort samengevat meer voelt als intentieverklaring waarbij zaken nog 
uitgewerkt dienen te worden. 
CvB geeft aan dat het wel iets meer is dan een intentieverklaring. Het betreft niet enkel een 
Morgenwijzer document, gaat naar alle scholen. 
GMR-lid laat weten benieuwd te zijn wat te doen als de uitwerking qua financiën niet klopt.  
 
Voorzitter vraagt aan de GMR leden of CvB voldoende onderliggende vraag heeft beantwoord?  
CvB vult aan dat GMR in deze over de duurzame samenwerking gaat. Daarom ligt het stuk voor. 
De bestuurssecretaris zal de officiële wettelijke tekst toesturen. 
 
Nabespreking: 
GMR-lid vraagt hoe de monitoring van de toegezegde stukken zal verlopen. Deze zijn niet afhankelijk 
van de instemming, echter wil deze wel graag inzien. Mede ook voor het verdere proces. 
Voorzitter maakt hier een aantekening van. Uitwerking van convenant HSL, stuk waarin zwaartepunten 
benoemd worden bij budgettekort en stuk duurzame samenwerking dienen nog toegestuurd te 
worden 
	
Eén lid onthoudt zich van stemming, andere aanwezige leden stemmen in. 
 
Besluit:  GMR stemt in met het Convenant Samen Opleiden (HSL) 
 
2b  Notulen 25 november 2019 
Besluit:  Notulen worden vastgesteld 
 



	

 

Notulen worden anoniem gemaakt, op de website geplaatste en verspreid onder de voorzitters MR 
 
CvB heeft geen op-/ aanmerkingen op de notulen.	
	
Thema bijeenkomst RvT/GMR is “inrichting servicebureau’. Welke bestuur filosofie past bij de nieuwe 
structuur en herinrichting. Welke kijk op de organisatie heb je (betreft de zachte kant). 	
Van meer verticaal naar horizontaal, waarderende gesprekkencyclus. Hoe gaan we hiermee om. 
 
2c/3c/4c Nader overleg naar aanleiding de stukken genoemd bij 2a (indien nodig) 
GMR-lid geeft aan niet in te stemmen i.v.m. nietszeggend stuk. 
GMR-lid zegt niet direct niet in te stemmen, om beleid betreffende zoiets belangrijks als lerarentekort 
niet tegen te willen houden.  
GMR-lid is benieuwd naar punt g, betreffende de eigen bijdrage en hoe scholen voldoende 
gefaciliteerd zullen worden. Je kan inderdaad zeggen dat het een nietszeggend stuk is, maar ook dat 
het wellicht expres breed is gehouden. 
GMR-lid geeft aan dat in eerdere versie duidelijkere aantallen mbt bv stagiaires waren weergegeven. 
In deze versie niet. 
GMR-lid snapt gevoel van intentieverklaring wel. Periode van document is een lange tijd. Hoeveel 
studenten? Werven als personeel? Hoe vast te houden? 
GMR-lid wil graag weten waar de focus ligt bij punt g. Tijdsplanning is lang. Wat blijft er liggen wanneer 
fondsen niet geworven zijn?	
GMR-lid geeft aan dat dit in begroting zal staan. 
GMR-lid gaat er van uit dat er een nadere uitwerking, planning opgesteld gaat worden. 
GMR-lid vraagt of dit in de meerjarenbegroting staat. 
Vragen zullen gesteld worden aan CvB 
 
3b Stukken die ter informatie zijn aangeboden 
- Aangekondigde staking 30 en 31 januari 
Er is overleg met de directeuren gevoerd, zij gaan met eigen medewerkers in gesprek over de 
standpunten. CvB blijft bij standpunt dat wanneer men staakt er ook een stakingskas van de bond is. 
Tegelijkertijd zien we ook dat er wat in het onderwijs moet gebeuren. Wat doen we met deze dagen? 
Werken we door, met/ zonder leerlingen, als in Amsterdam? CvB wil graag geadviseerd worden door 
de scholen. 14 januari terugkoppeling hierover. Directeuren hebben een standaardbrief ontvangen om 
ouders vast voor te informeren. 
GMR-lid vraagt of GMR iets te zeggen heeft over het standpunt mbt betalen. 
CvB laat weten dat dat niet aan de GMR is.  Morgen kijken we wat te doen. Wanneer er gewerkt 
wordt, wordt er betaald. Er wordt niet betaald wanneer leerkrachten bv in de Efteling zitten. 
GMR-lid geeft aan dat ouders dat graag willen weten. 
CvB; teamvergaderingen zijn geweest.  Morgen valt er een besluit en uitwerking volgt daarna. Waarna 
correspondentie naar ouders zal gaan. 
Ter aanvulling; vanuit Morgenwijzer is er één brief uitgegaan. Meerdere berichten omtrent de staking is 
beleid van de school geweest. 
Wij vinden dat er een verkeerd signaal wordt afgegeven wanneer kinderen naar huis worden gestuurd 
en deze dag door medewerkers als een vrije wordt gezien. Daar dit proces bij de tweede staking niet 
geheel duidelijk was, is uiteindelijk besloten toch uit te betalen. 
GMR-lid vult hierop aan dat staking een principieel recht is en niet iets met betaling te maken zou 
moeten hebben. 
CvB gaat proces goed voeren. Wat leeft er binnen de scholen? Daarna verantwoord besluit nemen als 
CvB, maar ook als directeur. 



	

 

Al eerder is besproken met de GMR dat wanneer er niet betaald wordt het geld terugvloeit naar de 
scholen. 
 
- Aankondiging tevredenheidsonderzoeken 
CvB geeft aan dat dit nog iets is vanuit de harmonisatie. Er wordt een brede 0-meting uitgezet onder 
medewerkers, leerlingen en ouders. Dit wordt gedaan middels Scholen met succes, voor de 
voorjaarsvakantie.  De resultaten hiervan komen terug in de GMR.  
 
GMR-lid vraagt hoe het werkt omtrent de te bespreken punten vanuit het CvB. Is het mogelijk dit in een 
samenvatting vast in de agenda te zetten, zodat mogelijkheden/ keuzes vast gelezen kunnen worden. 
CvB geeft mee met elkaar in de na-vergadering te bespreken hoe men dit wil. 
 
- Voorstellen nieuwe medewerkers; Rozemarijn Boer en Mark de Graaf 
Rozemarijn Boer (bestuurssecretaris) en Mark de Graaf (directeur bedrijfsvoering) stellen zich voor. 
Zij zullen, naast CvB, op onderwerp aansluiten bij een GMR vergadering.  
 
GMR-lid krijgt van ander GMR-lid, namens de GMR, een cadeau overhandigd i.v.m. 
zwangerschapsverlof.  
 
4b Reflectie vergadercultuur/- structuur 
Leden GMR bespreken met elkaar de manier waarop dit punt in de agenda is weergegeven en hoe 
een ieder hierin staat. Dit is niet voor iedereen hetzelfde geweest en wordt naar elkaar uitgesproken. 
 
Samenvatting met betrekking tot reflectie geeft de voorzitter als volgt weer: 

- maak het niet te groot/ zwaar  
- reflectie staat iedereen voor open, echter niet iedere keer 
- over paar vergaderingen vragen wat ervaringen zijn, 

 
4d Punten vanuit de GMR 
De voorzitter heeft geen punten ontvangen.  
Einde van de vergadering wordt er gekeken of er nog punten zijn. 
 
4e GMR-MR Overleg 
Er is gevraagd of er punten zijn voor het overleg. Gegeven reacties staan in de link. Weinig respons. 
De voorzitter vraagt of er vanuit de GMR ideeën zijn voor invulling van deze avond? 
GMR-lid; hoe om te gaan met lerarentekort. Met elkaar ervaringen uitwisselen. Zijn er scholen die al iets 
uitproberen?  
GMR-lid; hoe gaan jullie om met verkiezingen, zittingsduur, statuten, huishoudelijk reglement. Hoe pak je 
zoiets aan als MR? Hoe kunnen we van elkaar leren? Waar loop je tegen aan?  
GMR-lid vraagt of het leeft bij de MR. Waar komen “klachten” MR vandaan? Wat is de behoefte van 
de MR? Invloed uitoefenen, of iets anders.  Meer concreet bedenken wat we beide willen en beter bij 
elkaar brengen, zonder dat GMR bedenkt wat te doen aan de situatie. 
GMR-lid geeft aan dat er wel eens school specifieke vragen zijn die niet voor de GMR zijn. 
GMR-lid geeft aan zelf een vraag hierbij te hebben. Wanneer wij iets nodig zouden hebben van de MR, 
kunnen wij ze dan bereiken? Avond organiseer je om een bepaalde behoefte. 
 
Voorzitter; Initiatief is ontstaan vanuit de GMR om contact te hebben met achterban. Scholen hebben 
aangegeven de afstand te groot te vinden. 

- Laten met MR in gesprek gaan om erachter te komen hoe zij aankijken tegen afstand en wat 
hun idee is 



	

 

- Behoefte MR Vroonhoeve: wat speelt er en hoe kunnen we gebruik maken van elkaars 
expertise (intercollegiaal) 

- Wat leeft er wat meer scholen raakt? 
- Evt af te sluiten met kleine borrel, om in informele setting met elkaar te praten 

 
De voorzitter zet bovengenoemde inhoud van de avond in een agenda en denkt na over een 
concrete invulling. 
 
GMR-lid vraagt bij de MR-en welke voorzitters (of evt. vervanger) aanwezig zullen zijn. Dit zal via de 
contactpersonen verlopen. 
 
4f Overleg GMR-RvT-CvB 
Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats met RvT, CvB en GMR. Thema voor de volgende 
bijeenkomst is zoals eerder aangegeven door het CvB. Vergadering zal ingeleid worden door Peter 
Helmantel. 
 
GMR-lid vraagt of GMR hierbij aanwezig moet zijn en hoe men op de hoogte wordt gesteld van deze 
data. 
Voorzitter geeft aan dat de relatie belangrijk is en dat we daarom met elkaar in overleg gaan. Data 
worden opgenomen in de notulen, staan in het activiteitenplan en op de openbare website van 
Morgenwijzer. 
 
2 GMR-leden zullen niet aanwezig zijn. 
2 GMR-leden laten nog weten aan de secretaris of ze aanwezig kunnen zijn. 
 
4g Overleg afstand MR-GMR 
Vergadering half februari. 
Bij punt 4e is hier al wat over gezegd.  
 
Betreft afstand verkleinen. Mogelijkheid is om stuk van de agenda met CvB aangeven bij MR zodat MR 
kan bepalen of zij als toehoorder willen aansluiten. 
Bij GMR-lid leeft de gedachte dat GMR nu veel wil doen, er is weinig respons vanuit MR gekomen. 
Stukje CvB is voor de GMR, niet voor de MR.  
GMR-lid vraagt of het een idee is om de MR voorzitters een survey te sturen waarin ze aan kunnen 
geven wat ze willen. 
GMR-lid geeft aan dat dit gedaan is waarop weinig respons. 
De voorzitter zal mogelijkheden op agenda zetten zodat deze besproken kunnen worden tijdens de 
bijeenkomst, 
 
3 GMR-leden geven aan in de richting van GMR-lid te denken. Eerst afwachten waar ze zelf mee 
komen. Wanneer de vraag vanuit de MR niet bekend is, lastig om een antwoord te geven. 
GMR-lid sluit hierbij aan. Is dit iets wat wij willen of de MR?  
GMR-lid geeft aan graag een goede verhouding met de MR-en te willen. 
GMR-lid laat weten dat sommige scholen wel de behoefte hebben.  
GMR-lid geeft aan dat de scholen graag onderling contact willen hebben. Vanuit zelfstandigheid MR 
kunnen zijzelf deze verbinding zoeken. Hiervoor GMR niet nodig als link. Dit kan prima als punt op de 
agenda. 
GMR-lid heeft als voorstel ons verhaal te presenteren, wat is onze verwachting van deze vergadering. 
Als GMR 23 scholen. Wat is de samenwerking die wij technisch gezien zouden moeten hebben. Van 
daaruit discussiëren over aanvullingen die zij nodig hebben.  
GMR-lid brengt in wanneer wij MR-en nodig hebben. Voor het raadplegen van de achterban. Vinden 
we als GMR dat deze verbinding er moet zijn? Belangrijk om te horen wat er speelt in het veld. 



	

 

GMR-lid geeft aan dat aantal GMR leden ook in MR zitten op een school. Dat is mooi, dan zie je de 
invulling op de school. Ook kan je dan bespreken in de school wat er besproken is in de GMR. 
 
De voorzitter kijkt hiernaar, deelt dit daarna graag zodat er nog suggesties op kunnen komen. 
 
4h GMR- regelement - zittingsduur 
Voorstel, door aanpassing reglement, is de mogelijkheid om na drie jaar nog drie jaar te verlengen. Bij 
geen opvulling van een vacature is er dan de mogelijkheid jezelf beschikbaar te stellen voor nog drie 
jaar. 
 
 GMR-lid vraagt of dit vaak voor komt.  
GMR-lid antwoordt dat de personeelsaanwas lastig is. Deze drukt aardig op het taakbeleid, vooral bij 
een kleine school. Nu twee vacatures open. 
GMR-lid vraagt of dit in MR-en net zo is. 
De voorzitter geeft aan dat je daarvoor aangewezen wordt. 
GMR-lid vraagt wanneer dit een probleem gaat worden m.b.t. het minimum aantal. Er moeten 
minimaal drie zijn, momenteel zijn het er vier. 
Voorzitter; wanneer we onder het minimum komen kunnen we formeel geen instemming geven. 
GMR-lid stelt voor dit op agenda met CvB te zetten om te bespreken, aangezien we anders niet 
kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting. 
GMR-lid geeft aan dat de verantwoording ook ligt bij de leerkrachten van Morgenwijzer. 
 
Stemming met betrekking tot mogelijkheid aan te passen; 
Eén lid geeft aan niet in te stemmen, aangezien het inhoudelijk niet goed is. Er zijn redenen om deze 
zittingstermijn te hebben. Discussie en verantwoordelijkheid neerleggen bij CvB en directeuren. Mensen 
enthousiasmeren. Wat is reden dat van 23 scholen, enkel 4 mensen in GMR zitting nemen. 
GMR-lid vindt het lastig om voorbij te gaan aan hoe de GMR drukt op de scholen met leerkrachten-
tekorten etc. Dat is wel het gegeven op de scholen zoals het nu is. 
GMR-lid vindt het houden van ervaring ook belangrijk. Verloop is erg groot.  
GMR-lid gelooft in vernieuwing en continuïteit. Zittingstermijn van 12 jaar is te lang.  
 
De voorzitter zal het actiever werven bij CvB en directeuren benoemen. Vooral in aanloop naar 
taakbeleid toe.  
 
GMR leden gaan akkoord met 1-malige verlenging van 3 jaar 
 
De voorzitter gaat het regelen en voorleggen bij GMR en CvB 
 
4i Rondvraag 
Geen 
 
 
 


