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Agenda: 

1 Opening 
- Nico opent de vergadering met een gedeelte uit Lucas 5 en een overdenking van Max Lucado 

waarin naar voren komt dat ons werk Gods werk is. 
- Deze avond heten we Jan Pas welkom als nieuw lid van de oudergeleding. Er wordt een 

voorstelronde gedaan en we wensen Jan veel succes bij het uitvoeren van deze taak. 
 

2 Vaststelling agenda en rondvraag 
 
- Vorige week was in het nieuws dat uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in het vmbo 

gemiddeld grote achterstanden hebben bij lezen en rekenen. Is onze school betrokken in dat 

onderzoek? Zo ja, wat waren de bevindingen? 

 

Reactie CvB 

De Meerwaarde is niet betrokken geweest bij dit onderzoek. 

 

- Is er al iets meer bekend over de besteding van het extra geld dat alle scholen krijgen i.v.m. de 

coronacrisis? Ja, dat is het geval. De inzet van de NPO-gelden worden per team verschillend 

ingezet. Vragen aan het CvB een totaaloverzicht. 

 

Reactie CvB 

Dit is mogelijk en zal aangeleverd worden. 

 

- Gelderland kleurt donkerrood op Europese kaart: is het onder de huidige omstandigheden 

verstandig het Open Huis door te laten gaan? De GMR spreekt zijn zorgen uit. 

 

Reactie CvB 

Er is gekeken naar de uitkomst van de persconferentie en de doorvertaling naar het landelijke 

protocol voor VO-scholen. Het organiseren van een Open Huis past binnen de huidige 

protocollen. Juist, omdat er gekozen is voor tijdsloten waarbij mensen zich van tevoren moeten 

opgeven. 

Vervolgens wordt doorgesproken over dit besluit. Het signaal vanuit de GMR is duidelijk en hier 

wordt over doorgesproken  

 

- Enige weken geleden heeft er een klassenuitje plaatsgevonden bij een horecagelegenheid 

waar het niet uitmaakte of leerlingen een toegangsbewijs konden overleggen. De klas is 

gegaan (wat heel leuk is), maar geeft de school in dit geval wel een goed signaal af? Het is 

belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Dit wordt ook benoemd richting CvB. 

 

- Praktijkonderwijs is niet meegenomen bij de enquête tijdens de studiedag. Dit is per ongeluk 

gebeurd bij het klaarmaken van de enquête.  

 
3 Mededelingen: 

- 17 november is de heidag. Agenda en stukken staan klaar op SharePoint. 



- TVO taakbeleid: inhoud TVO wordt behandeld tijdens de heidag.  
 
 

4 Verslag van de vergadering  

- Vastgesteld 
 
 

5 Vanuit de leerlingenraad 

- Geen opmerkingen. 
 

6 Ingekomen stukken & overige zaken 
6a. 4-11-2021_Brief GMR vergoedingsregeling RvT 2022 

- Geen opmerkingen 
 

6b. 4-11-2021_Brief jaarverslag examencommissie 

- Interessant om dit document te lezen, dus voor herhaling vatbaar. Zeker om de betrokkenheid 
van GMR te verhogen bij voorbereiding, uitvoering en resultaten van examens. 

- Pag. 6 Borging procedures: Wat wordt hiermee bedoeld? Alle processen die doorlopen moeten 
worden en waarbij examencommissie/examenbureau betrokken zijn en waar dus 
verantwoording voor wordt gedragen. 
 

6c. 4-11-2021_Brief raamovereenkomst COG 

- Geen opmerkingen 
 
Reactie GMR 
Positief advies 
 
6d. 4-11-2021_Brief vakantieregeling 2022-2023 
 
Reactie GMR 
Instemmen 
 
6e. 4-11-2021_Brief evaluatie onderwijstijd 2020-2021 

- Niet ontvangen. Volgt nog.  
 

6f. 4-11-2021_Jaarverslag OPR schooljaar 2020-2021 

- Geen opmerkingen 
 

7 Verzonden stukken 
7a. Brief 1_ 2021-2022 Privacyverklaring 
7b. Brief 2_ 2021-2022 Samenwerkingsovereenkomst aspirant opleidingsschool CAOS 

 
8 Overleg CvB 

- Regeling compensatie extra werklast door extra herkansingsmogelijkheid: geldt dit ook voor 
Pro? Nee, dit is niet het geval 

- Afschrijving IPads: er loopt nu een onderzoek en uitkomsten worden teruggekoppeld. De 
insteek is om met één device te werken in de toekomst. 

- Gezonde School: dit thema is op dit moment onderdeel van Goede Start. Directie kijkt nu naar 
de plek van gezonde school in dit programma. De intentie is om Goede Start urgenter te 
maken en goed te kijken naar deelcertificaten.  

 
 

9 Overleg RvT  

 

- Eerste ervaringen Marjolein van Voorst 
Positief. Waardering voor de sollicitatieprocedure. I.o.m. Bert Brand en Geurt Boon een 
stakeholdersplan opgesteld. Onderdeel daarvan was een ‘meeloop dag’ op de Meerwaarde. 
Deze dag heeft Marjolein als zeer positief ervaren 

- De sociale veiligheid en ontwikkeling van leerlingen, in relatie tot Corona. Hoe wordt hiertegen 
aan gekeken door leerlingen, ouders/verzorgers en hoe wordt hier mee omgegaan door 
docenten? Wat werkt goed, wat kan er beter? 



Het gesprek hierover maakt duidelijk dat er veel speelt onder leerlingen van De Meerwaarde. 
Gebrek aan motivatie, stress, ‘gedoe’ op social media en psychische problemen komen veel 
voor. Deze ervaringen vragen op hun beurt ook weer veel van docenten. Dit maakt dat 
verschillende zorgtaken bij docenten komen te liggen en de vraag is of docenten daar wel 
voldoende competent voor zijn.  

 
10 Vanuit de GMR 

 

- Afscheid: Frank wordt bedankt voor zijn inzet en zijn bijdrage aan de GMR. Zijn kennis werd 
o.a. ingezet bij de behandeling van de begroting. Proactief en kritisch wat ten goede kwam aan 
de behandeling dit grote onderwerp.  

- Jaarverslag GMR: geen opmerkingen.  
 

11 Sluiting  
Ap sluit deze vergadering af met een gedeelte uit Spreuken.  

 
Datum volgende bijeenkomst: 9 december 2021 

 


