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verslag GMR vergadering 15 maart,  Postillion Hotel, Deventer 

 
Aanwezig   

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

Leerlingengeleding  Duncan van Eijsden, Josse Smit,  Femke van de Ven 

Oudergeleding Karin Asijee, Pamela Feikema, Yuri Liebrand 

Gastsprekers Leo van Wijchen en Vincent Assink 

Afwezig   Reinette de Boer, Bert Mul, Eelco van Londen, Jadé de Lat, Diëlle Paas, 

 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
2. Toekomst bestendige bedrijfsvoering 

Dhr. Leo van Wijchen teamleider Huisvesting en Facilities en, lid van de stuurgroep TBB geeft 
een presentatie over TBB.  
De vragen die we hebben worden zo goed mogelijk beantwoord door Leo. Er blijven echter 
veel vragen en onduidelijkheden over.  Het is voor de raad lastig om nu al een advies te 
kunnen geven. We gaan in overleg met het CvB een moment kiezen waarop onze vragen 
beantwoord kunnen worden.  
NB: op 4 april heeft er een Webinar plaatsgevonden. De notitie die verspreid is voorafgaand 
aan deze Webinar is als bijlage bij dit verslag gevoegd.  

3. Mededelingen 
Bij de agenda zat een notitie met mededelingen over de volgende onderwerpen. 
- Regulieroverleg CvB 
- MR -en dag, 23 maart 
- Voorgangsoverleg CvS en CvB 
- 100 jaar Carmel; De instellingen moeten de activiteiten op locatie zelf  bekostigen. 
- Reiskosten; Verhoging kan niet zomaar geregeld worden. Dit heeft te maken met de 

belastingdienst. 
- NPO; gebruik elkaars expertise. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de expertise die 

we in huis hebben. NPO gelden zou je ook hiervoor kunnen inzetten om hier een goede 
opzet voor te maken.  De besteding ligt op de scholen. 

- CAO onderhandelingen. Er wordt gebrainstormd over andere manieren van lesgeven. 
Door het leraren te kort moet hier over nagedacht worden. Het lesgeven aan grotere 
groepen, wellicht gedeeltelijk online en meer gebruik makend van  klassenassistenten is 
langs gekomen. Hierover is nog geen beslissing genomen. Zou ook niet bij alle lessen en 
alle niveaus kunnen. 



4. Verslagen vorige vergaderingen 21 december en  8 februari 
- 21 12-2021: geen opmerkingen  
- 08-02-2022: Tekstueel term Katholicisme aanpassen.  

5. Besluitenbrief 8 februari; Deze is voor kennisgeving aangenomen. 
6. Jaarverslag 2021; ingestemd en kan naar de MR-en.  
7. Activiteitenplan 2022; vastgesteld 
8. Overleg met de vakbonden 

Tijdens de vorige CAO onderhandelingen stond o.a. de facilitering van de (G)MR-en op de 
wensen lijst. Daar is met het vaststellen van de nieuwe CAO niets meegedaan, omdat het 
uiteindelijk vooral om een loonsverhoging ging. Wordt het wensenlijstje van toen nu wel 
meegenomen?  

9. Andere vergadertijden. 
Bij het overleg met de andere GMR -en van de grotere besturen hebben we gevraagd hoe zij 
omgaan met het aantal leerlingen  en ouders in de GMR. Zij vergaderen op andere tijden. Is 
dat voor ons wellicht ook een optie. Wegens tijdgebrek verplaatsen we dit agendapunt naar 
de volgende vergadering.  

10. Notitie verduurzaming 
Een van de leden heeft een notitie opgesteld, met instemming van de raad zal deze door de 
commissie duurzaamheid aangeboden worden aan het CvB 

11. Rondvraag 
- Is er een aanbestedingskalender?; Deze vraag zal gesteld worden tijdens het regulier 

overleg tussen DGMR en CvB 
- Navragen beginnerscursus AOB. Er is behoefte aan de beginnerscursus , deze is dit jaar 

door ziekte van de cursusleider niet doorgegaan.  
- Wat doet Carmel in het kader van Oekraïne? Er is een crisisteam opgesteld en die zal 

handreikingen maken voor de schoolleiding. Verder is het plan om leegstand van 
gebouwen “om  te toveren”’ tot huisvesting, maar dat vraagt veel aanpassingen en ook 
tijd.  
Daarnaast zijn er diverse inzamelingsacties op touw gezet door de instellingen zelf. 

- Is er een werkgroep Burgerschap? Wie zitten daarin en zouden er ook leden van de GMR 
in kunnen.  

12. Leermiddelen 
Dhr. Vincent Assink, eindverantwoordelijk schoolleider van Etty Hillesum, en voorzitter van 
de projectgroep aanbesteding leermiddelen 23/24 . “Carmel leert “.  
Twee blokken:  Wat willen wij? Wat kan de markt leveren? .  
Er was te weinig tijd om goed op de materie in te gaan. We nodigen Vincent weer uit voor de 
volgende vergadering  op 12 april. 

 
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 arbeidsovereenkomst 
WKR: werkkostenregeling 



OP: onderwijzend personeel 
OOP: onderwijsondersteunend personeel 
 

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

 

Bijlage: - notitie TBB 
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