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Notulen 

Themabespreking door Ronald Heupink 

a. Privacy 

Dhr. Heupink heeft een notitie toegevoegd waarmee hij hoopt de vragen van de GMR te 

beantwoorden. Ook geeft hij aan dat de kleine tablets van leerkrachten worden vervangen en 

dat de vervangende exemplaren meteen zullen worden ondergebracht bij beheer. Ook geeft 

hij aan dat Parnassys gebruik maakt van een twee traps verificatie. De tablets van de staf zijn 

al op deze manier ingericht. Wel merkt hij op dat al deze maatregelen schuren tegen het 

gebruiksgemak. Na de phishing mail die Aves een paar jaar geleden heeft laten rondgaan zijn 

er striktere afspraken gemaakt. Ten slotte merkt dhr. Heupink op dat hij de 

opmerkingen/vragen van de GMR aan de orde zal stellen in het overleg met ’t 

Onderwijsbureau.  

 

Dhr. Ouderling geeft hij aan dat hij informatiebeleid mist. Hij geeft aan dat hierin bepaalde 

keuzes gemaakt moeten worden en er moet besloten worden welke informatie wel of niet 

naar buiten komt.  

Dhr. Heupink geeft aan dat hij hiermee bezig is (zie punt 7. van het document Privacy). De 

informatie hierover zal zeker terugkomen tijdens een GMR vergadering.  

 

b. ICT-beleidsplan 2019-2023 

Dhr. Heupink bespreekt dit plan aan de hand van een PP.  

Themabespreking door Ed Buitenhek en Alice Jansen  

Ed Buitenhek en Alice Jansen geven een toelichting op de ontwikkeling Kindcentra Aves 2019. 

De leden van de GMR zullen de PP over dit onderwerp ontvangen.  

1.  Ter vaststelling 

       Het onderwerp: staking 06-11 zal worden besproken bij de rondvraag.         
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2. Notulen GMR-vergadering d.d. 11-09-2019 

Mw. Heida heeft een aantal zaken doorgemaild aan mw. Van Keulen. Zij zal de opmerkingen 

verwerken en de MR’en zullen het vastgestelde verslag ontvangen.  

       2. Besluitenlijst: de leden van de GMR nemen kennis van de besluitenlijst.  

       3. Actielijst: punt 2: dhr. Timmermans heeft navraag gedaan. Er is een zelfde afspraak met 

       iedereen gemaakt maar de uitwerking is verschillend. De directeur heeft andere keuzes  

       gemaakt. Het beleid van Aves is eenduidig.  

3.    Mededelingen 

        Dhr. Ouderling informeert naar openstaande vacatures. Dhr. Timmermans merkt op dat  

        er leerkrachten binnen Aves aan het werk zijn via bureaus. Hij geeft ook aan dat Aves 

        aan het eind van het elastiek zit. Aves mag niet klagen maar het CvB wil de GMR op de 

        hoogte stellen.  

        De informatie over de Avesdag is niet correct: de Avesdag d.d. 20 mei 2020 zal  

        gehouden worden op de morgen en middag. Tijdens het directeurenberaad kwam naar  

        voren dat leerkrachten dit prettiger vinden.  Het CvB geeft aan dat de leerlingen al vrij  

        geroosterd waren.  

 

        Klachtencommissie  

        De commissie wordt gevormd door Henk Evers, Peter Prummel en Marjolein Goelema. 

        De commissieleden vullen elkaar goed aan, zij zijn werkzaam in diverse richtingen.  

        In het GMR-reglement staat dat de GMR instemmingsrecht heeft m.b.t. de  

        klachtenregeling (artikel 21, lid 1e). Volgens artikel 16, lid i mag het bevoegd gezag  

        commissies instellen. Het CvB wil graag een goede samenwerking met de GMR.  

4.     Rondvraag/sluiting 

        Het CvB heeft de staking van 6 november besproken. Het CvB heeft besloten een 

        uitgebreide brief met informatie over wat er in de Noordoostpolder gebeurt en wat het  

        effect is van het lerarentekort aan ouders te mailen. De directeur geeft aan de ouders 

        aan of de leerkrachten op zijn/haar school staken. Ook is er een brief voor leerkrachten  

        opgesteld. Wel geeft het CvB aan neutraal in de staking te staan. Het CvB heeft   

        besloten de stakingsdag door te betalen.  


