
 

 
Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 29 september,  via Microsoft Teams 
Aanwezig   
De personeelsgeleding Joost Boetes, Peter Boomers, Ronald van Broekhoven, Rob Demmers,  

Ad van El,  Paul van Grevenhof, Hans Hilhorst, Jeroen Korpershoek,  
Hasan Kumas, Martin Meulenbeld(vz), Bas Penris, Helma van 
Puijenbroek( secr),  Hannie Rohaan,  Remco Westerveld 

Leerlingengeleding Casper van Amerongen, Sterre Dingemanse, Ruben Groot, Diëlle Paas 
Oudergeleding Karin Asijee, Reinette de Boer, Pamela Feikema 
Afwezig  Gerard Blikmans, Christien ten Dam, Rachel Faessen, Michelle 

Huisman 
 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord voor de nieuwe leden en voegt  
agendapunt 5b “ kennismaking met de MR-en” toe. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. Besluitenbrief;  deze wordt aangenomen 
b. Overleg DB met CvB; Regelmatig is er overleg met het CvB, dit is begonnen ivm met de 

Corona crisis, maar er komen ook andere gesprekonderwerpen aan de orde. 
Gespreksonderwerpen zoals start nieuwe schooljaar, SomToday en Personal Benefits 
kwamen aan de orde.  
- Start schooljaar: Voor alle lokalen zijn er CO2 besteld of reeds aanwezig. Afstand en 

hygiëne blijven belangrijk.  
- SomToday: Zeer groot landelijk probleem.  Er komt een extern onderzoek naar de 

reden en ook hoe te voorkomen. 
- Personal Benefits: Er was een vraag gekomen of er meer sportaccommodaties 

aangesloten kunnen worden bij de personal benefits. Het regelmatig niet up to date 
kunnen houden van het aantal deelnemers verspreid over verschillende sportcentra 
is de bottleneck. Verder komen en gaan lokale sportcentra als ze geen landelijke 
dekking hebben eerder. Vandaar dat Carmel het bij een beperkt aantal sportcentra 
houdt.  
Verder kunnen Carmelmedewerkers gebruikmaken van de aanbieding van 150 euro 
korting wanneer zij via E2-Energie hun huis willen voorzien van zonnepanelen. 

c. Overleg Bonden, Bestuur, DB GMR en DB Convent; Dit overleg wordt zo spoedig mogelijk 
gepland. Agendapunten die door de GMR zullen worden voorgesteld zijn in ieder geval 
het taakbeleid en de ontwikkeltijd. 

d. WMS; Dit is een goed georganiseerde dag met veel workshops voor verschillende 
doelgroepen. Datum: 25 november.   

3. Conceptverslag 30 juni 2020 
Naar aanleiding van: De schoolleidingen reageren nu te veel reactief op de situaties rond de 
Corona crisis.  Dit zou wat ons betreft wat pro actiever mogen. 
Met een paar tekstuele aanpassingen wordt het verslag aangenomen. 

4. Verslag werkgroepen 
Inhuur derden; de consensus vergadering is geweest. Volgende week krijgen de inschrijvers 
bericht over de uitslag. Binnen een maand worden de “winnaars” van de percelen bekend 
gemaakt. 



Bedrijfsapplicaties; Het stadium van inschrijving loopt nog. Binnenkort start de fase van 
beoordelen.  
Taakbeleid; Het Carmel wil het taakbeleid moderniseren en de piket palen Carmel breed 
neerzetten. Om te komen tot een veranderd taakbeleid gaat Carmel in gesprek met veel 
personeelsleden. Wat is een goed taakbeleid en wat is daarvoor nodig. Er wordt tenminste 
twee jaar de tijd genomen om tot een nieuw taakbeleid te komen. Daarnaast heeft het de 
instemming van 2/3 van het personeel nodig alvorens het ook echt ingevoerd kan worden op 
een school. 

5. A. Commissies 
Er zijn nu 6 commissies; Financieel, ICT, Kennisalliantie, Leerlingencommissie, 
Oudercommissie, Taakbeleid. Hoewel niet elke commissie actief is op dit moment is het wel 
goed om de commissies te behouden zodat als de actualiteit daarom vraagt wel actief kan 
worden. Nieuw te vormen commissies zijn Personeelsbeleid en ICT. 
B. Kennismaking met de (C)MR-en 
Het voorstel van het DB om fysiek kennis te maken met de CMR- en wordt door alle leden 
omarmd. Het doel is om meer van elkaar te weten te komen en op deze wijze ook 
makkelijker met elkaar in gesprek  te kunnen gaan. De bedoeling is dat het DB de CMR-en 
gaat bezoeken. Wellicht is dit ook regionaal te organiseren.  

6. Rondvraag 
- Het plannen van excursies moet ruim van te voren gedaan worden. Men wil graag 

tijdig duidelijkheid van Carmel of er dit jaar nog excursie mogelijkheden naar het 
buitenland zijn. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om i.p.v. buitenlandse 
excursies Nederlandse excursies te organiseren. 

  
 

 


