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verslag GMR vergadering 16 november ,  Via Teams 

 
Aanwezig   

De personeelsgeleding  Gerard Blikmans, Peter Boomers, Christien ten Dam, Rob Demmers, Ad 
van El, Hans Hilhorst, Eelco van Londen, Martin Meulenbeld(vz), Jeroen 
Korpershoek, Bas Penris, Helma van Puijenbroek(secr), Jan Willem Strik, 
Remco Westerveld 

Leerlingengeleding  Diëlle Paas, Yurie Liebrand, Josse Smit,  Femke van de Ven 

Oudergeleding  Karin Asijee, Reinette de Boer, Pamela Feikema, 

Afwezig  Joost Boetes, Ronald van Broekhoven, Duncan van Eijsden, Jadé de Lat, 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De nieuwe leden worden van harte welkom geheten. Helaas moeten de vergaderingen weer 
via Teams gehouden worden.  

2. Mededelingen 
- Bij de agenda was reeds een notitie gevoegd met de mededelingen.  
- Een verslag het voortgangsoverleg op 16 november  met het DB, CvB en leden van het 

CvS zal bij de notulen gevoegd worden. 
- Corona:  

o Invoering van 2G is voor het PO en VO niet mogelijk aangezien we te maken hebben 
met leerplicht. 

o Door de enorme drukte bij de teststraten, duurt het een aantal dagen alvorens er 
getest kan worden en ook weer enige dagen voordat de uitslag binnen is. Veel 
lesuitval is hiervan dan het gevolg. Dit wordt meer als een gesprekspunt gezien voor 
op de scholen. 

3. Uitgegane stukken; 
- Verslag vorige vergadering 16 november 2021. 

o Naar aanleiding van: Het DB komt niet bij alle MR-en langs. Als er per instelling 
meerdere MR-en zijn, komt het DB bij de CMR langs. 

o Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
- Besluitenbrief 

o Deze wordt ter kennisgeving aangenomen 
4. Notitie Participatiewet 

De volgende vragen zullen aan de werkgroep gevraag worden.  
- Hoeveel personeelsleden met afstand tot de arbeidsmarkt hebben we per instelling in 

huis en hoeveel Carmel breed? 
- Wat wordt bedoeld met Social Return? 



De MR-en van de instellingen kunnen ook regelmatig navraag doen naar de stand van zaken 
omtrent het in dienst hebben van het  aantal personeelsleden met afstand tot de 
arbeidsmarkt . 

5. Sociaalstatuut  
Er was reeds via de mail gevraagd om naar het stuk te kijken. Er zijn nog enkele kleine 
wijzigingen nadien gekomen, maar deze geven geen reden tot vragen. De raad stemt in met 
dit statuut. 

6. Rondvraag 
- Buitenlandse reizen; zijn er scholen die al wat gepland hebben? Organiseren  is bijna 

ondoenlijk omdat je niet weet of het door kan gaan. En ook is het altijd de vraag of 
leerlingen die zich hebben opgegeven ook daadwerkelijk mee kunnen. Op alle scholen 
zijn de buitenlandse reizen geannuleerd en alleen in Nederland worden nog reizen 
gepland. 

- Ontwikkeltijd: Als er door de directie in de jaaragenda tijd gepland is voor ontwikkeltijd is 
het niet chique als deze tijd ineens weer voor andere doeleinden gebruikt wordt. Om dit 
te voorkomen moeten de MR-en van de scholen zelf in actie komen om dit tegen te 
gaan. Daarnaast wordt de ontwikkeltijd ervaren als werkdruk verzwaring en niet als 
werkdruk verlichting. 

- CAO: Loonsverhoging voor het VO is per 1 oktober. Uitbetaling vindt in december met 
terugwerkende kracht plaats 

- Grote flexibele schil. Hoe denkt Carmel daarover? Leerling aantallen kunnen fluctueren.  
Door de inzet van de NPO gelden hebben nu meer mensen werk, maar dat is maar 
tijdelijk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afkortingen: 
DB: Dagelijks bestuur, voorzitter en secretaris 
CvB: college van bestuur 
CS: convent van schoolleiders 
PO: primair onderwijs 
VO: Voortgezet onderwijs 
NPO: Nationaal onderwijs programma 
CAO: collectieve arbeids overeenkomst 
 
 

Vergaderdata 2021-2022: 5/10, 16/11, 7/12, 21/12, 8/2, 15/3, 12/4, 31/5, 5/7 
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