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Locatie: Basisschool De Molenhoek, Oisterwijk 

 
Voorzitter: 
Roel van den Bersselaar 
 
Secretaris: 
Robert Swanenberg 
 
Aanwezig:  

Jos Hoefnagels (O-GMR Vonder), Anne Rasenberg (P-GMR Vonder), Joris Leermakers (O-
GMR Tovervogel), Grard Blankers (P-GMR Tovervogel), Ingrid Snellen (O-GMR Mozaik), 
Roel van den Bersselaar (P-GMR Mozaik), Jurgen Bogers (O-GMR Bunders), Mirjam 
Massuger (P-GMR Coppele), Robert Swanenberg (P-GMR Molenhoek), Gilles van den 
Meijdenberg (O-GMR Coppele), Manon van der Bruggen(P-GMR Akker), Erwin Klaasse 
(P-GMR Bunders) 
 
Afwezig: 
Laura van Kempen (O-GMR Molenhoek), Odette Neggers (O-GMR Den Akker) 
 
 
Openbaar deel: 
 
Vakantierooster 2016 – 2017 
In de originele planning liep de meivakantie van vrijdagmiddag 20 april tot en met 
vrijdag 4 mei. Een afwijking op het originele rooster is wenselijk vanwege korte 
schoolweek van 3 schooldagen na de meivakantie. De gewijzigde data van de 
meivakantie zijn vrijdagmiddag 27 april tot en met vrijdag 11 mei. 
De scholen van het voortgezet onderwijs hebben maar 1 week meivakantie en deze valt 
in deze periode.  
 

Informatie actuele ontwikkelingen 
De Vonder – Bieneke Bolders 
Het schoolgebouw van De Vonder heeft op dit moment leegstand (3 lokalen). OBS De 
Bieneke Bolders gaat vanaf komend jaar gebruik maken van de lege lokalen in dit 
schoolgebouw.  
In het proces is een informatieachterstand ontstaan ten opzichte van de medewerkers, 
leerlingen en ouders van de Vonder. Hierdoor zijn er bij de geledingen binnen de Vonder 
nog veel vragen. Deze vragen worden op korte termijn met bestuurder besproken. De 
GMR zal waar nodig geïnformeerd worden, maar heeft geen formele rol in dit traject 
omdat het een schoolspecifieke aangelegenheid is. De MR van De Vonder is hierin het 
betrokken medezeggenschapsorgaan. 
 
 
 
 



RTC 
Aan het begin van het schooljaar had Stichting Boom een vaste schil van 4%. De  
betreffende medewerkers hebben ondertussen een vaste plek binnen de stichting 
gevonden hebben. Op dit moment zijn er gesprekken met nieuwe kandidaten om de 4% 
te vullen. 
Vanuit de scholen zijn er signalen dat het erg lastig is om vervangers te krijgen voor de 
kortdurende ziekmeldingen. Bestuurder neemt dit signaal op en gaat bij de directeuren 
navragen hoe de situatie op dit moment is. 
 
 
Besluiten: 
 

Besluit vakantierooster 2016-2017  
Stemronde is positief. 
 
Evaluatie gesprek AB 
GMR is tevreden met verkregen informatie van voorzitter AB. AB en GMR denken na 
over hoe de processen in de toekomst beter kunnen verlopen. 
 
Vervolg gesprek visie onderwijs Stichting Boom 
Wij willen graag kijken naar voorstellen die vanuit het werkveld komen en daar 
feedback op geven, waarbij we vooraf het proces tot een voorstel willen zien. 
 
Inrichting GMR  
Dit onderdeel wordt doorgezet naar de volgende vergadering. 

Ingezonden poststukken  
geen 
 
Cursus MR / GMR: 
Voorzitter en secretaris doen een voorstel (2 date) voor een cursus 
 
Rondvraag / mededelingen: 
Hoe openbaar is de GMR. In verleden stonden alle stukken openbaar op de website van 
Stichting Boom. Vanwege veranderingen in de ICT omgeving zijn de stukken nu niet 
bereikbaar. Voorheen werd er gebruik gemaakt van een dropbox. Met de invoering van 
Office365 is de Dropbox buiten gebruik gesteld. De stukken zijn nog wel aanwezig. 
Secretaris van de GMR gaat in overleg met het bestuursbureau kijken naar een oplossing 
zodat de openbare stukken gepubliceerd worden en het archief weer toegankelijk is. 
 
Acties 
 
-Bestuurder komt met feedback n.a.v. signaal vanuit scholen dat het lastig is om 
kortdurende ziekmeldingen adequaat in te vullen. Punt voor volgende vergadering. 
-Secretaris vraagt bij J. Wijnheijmer de beoordelingsprocedure van bestuurder op 
-Voorzitter stelt J. Zeeuwen op hoogte van de genomen besluiten 
-Secretaris agendeert inrichting GMR en functioneren RTC  
-Secretaris stuurt notulen door binnen 2 werkweken na vergadering 
-Alle leden reageren binnen 3 werkweken op notulen 
-Secretaris mailt agenda en bijlages 2 werkweken voor vergadering naar alle leden 
-Alle leden mailen vragen omtrent vergadering 1 werkweek voor de vergadering 



 


