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Vergadering GMR Resonans 
 
Datum: 16-01-2019 
Tijdstip: 20.30 – 22.00 uur (met CvB) 
Locatie: Elisabethhof 21, Leiderdorp 
 
VERSLAG  
________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: Jan Harm Boiten (voorzitter GMR), Sharron Vaessen, Linda v.d. Meer, 
Martijn Lasthuizen, Tom Trommel, Esther Alblas, Kenneth …, Iepe Roosjen 
(bestuurder), Johan Taal (bestuurder), Annemiek den Os (notulen) 
Afwezig: Fleur Klaver, Tineke Vellekoop, Robert Wong 
 
1. Verslag en actielijst 13 december 2018 

Esther was wel aanwezig, Kenneth was afwezig. Verslag, actie- en besluitenlijst 
worden vastgesteld. 
 

2. GMR statuut, reglement en huishoudelijk reglement 
Deze zijn vastgesteld, met twee wijzigingen: de voetnoot onder artikel 25 moet 
nog verwijderd worden, artikel 294 moet zijn artikel 29. 
De GMR verzoekt de CvB om de aangepaste documenten als PDF op de website 
te publiceren en aan de GMR-leden te sturen, deze documenten zullen worden 
opgenomen in een informatiemap voor toekomstige GMR-leden. De MR’en van 
de Resonans scholen dienen hun statuten en reglementen aan te passen, Tom 
zal (na goedkeuring documenten in zijn MR) deze toesturen aan CvB, CvB wordt 
verzocht zorg te dragen voor aan de MR’en zodat zij deze als basis kunnen 
gebruiken. 
 

3. ARBO-dienstverlening 
Drie dienstverleners is gevraagd offerte te doen voor de ARBO-dienstverlening 
binnen Resonans, één van de gevraagde partijen gaf aan geen interesse te 
hebben. Op basis van offertes, documenten en ervaringen is gekozen voor De 
Verzuimregisseurs. De GMR wordt gevraagd om instemming. 
Er wordt op gewezen dat de term OR gewijzigd dient te worden in GMR. De 
Verzuimregisseurs hebben wel enige ervaring in het onderwijs, gesteld is dat 
de bedrijfsarts ervaring in het onderwijs dient te hebben, dit is ook toegezegd 
door De Verzuimregisseurs. De ideeën van gerichtheid op activeren en 
preventief werken passen bij de ideeën die CvB heeft over het in te richten 
personeelsbeleid. Eens in de drie weken zal de bedrijfsarts op maandagochtend 
in Leiderdorp en op maandagmiddag in Delft aanwezig zijn. Er wordt een 
contract met een looptijd van één jaar gesloten, verlenging zal niet aan GMR 
worden voorgelegd. De GMR kan worden meegenomen in een evaluatie. Na 
instemming zal dit worden gemeld aan De Verzuimregisseurs en zullen de 
aanwezige dossiers (na toestemming betreffende medewerkers) worden 
overgedragen aan Groenendijk. Het medisch dossier van de bedrijfsarts kan 
alleen met toestemming betreffende persoon worden overgedragen.  
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Het basiscontract betreft inzet bedrijfsarts, casemanager en regelen dossiers. 
De GMR stemt in, onderwerp komt terug op agenda in één na laatste 
vergadering 2019. 
 

4. Loyalis 
Aangeboden wordt een collectie arbeidsongeschiktheidsverzekering, elke 
medewerker kan individueel afstand nemen als hij geen deel wil nemen. De 
premies worden betaald door werkgever en werknemer. In januari betaalt 
iedereen deze premie IPAP en is dus verzekerd. Voor Responz medewerkers 
wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd, ook mondelinge toelichting 
is mogelijk. Ook medewerkers die ziek zijn geweest worden automatisch 
opgenomen in het collectief en kunnen verzekerd worden zonder medische 
toets (geldt niet voor mensen die korter dan 4 weken beter zijn gemeld). De 
Responz medewerkers ontvangen informatie over IPAP bij de fusiebrief, nieuwe 
akte van benoeming, geheimhoudingsverklaring, hierin zal de mogelijkheid tot 
afstandsverklaring IPAP worden benadrukt. Ook toekomstige medewerkers 
zullen op de hoogte worden gesteld. Relatief nieuw personeel vanuit SSOL zal 
ook worden gewezen op de informatiebijeenkomst. 
De vraag ligt voor of de GMR kan instemmen met de gekozen lijn, de GMR van 
SSOL heeft in het verleden reeds ingestemd met keuze voor Loyalis. De GMR 
stemt in met de gekozen lijn. 
 

5. Stand van zaken Resonans 
Het was een mooi moment bij de notaris op 31 december jl., wat werd gevolgd 
met een bezoek aan Stadscafé Van der Werf om de oprichting te vieren. Er is 
een welkomstbericht naar alle medewerkers van Resonans gestuurd door 
Groenendijk Onderwijsadministratie, inclusief data per medewerker zoals 
functiebenaming, werktijdfactor. Er is een workshop van Groenendijk geweest 
waarin men is geïnformeerd over de nieuwe systemen, in de loop van volgende 
week zou alles op medewerkerniveau weer moeten draaien, inclusief YouForce 
en RAET modules. 
Eerste overleg B&SD’s (bestuurs- en sectordirecteuren): men heeft kennis 
gemaakt met De Verzuimregisseurs en een rondje langs de velden gemaakt, 
de onrust van december bij Keerkring en Thermiek is besproken. 
 

6. Planning 
De CvB wordt verzocht om aan de planning overleg tussen RvT en GMR toe te 
voegen (één keer per jaar is RvT te gast bij GMR en één keer andersom). 
Daarnaast graag twee keer per jaar PGMR-overleg toevoegen in mei/juni en 
oktober/november (wellicht voorafgaand aan GMR-vergadering). 
 

7. Rondvraag 
a. Wat is het standpunt van Resonans omtrent de staking 16 maart: staken is 

een individueel recht van medewerkers, het zou fijn zijn voor ouders en 
leerlingen als teams op niet al te lange termijn op de hoogte zijn van al dan 
niet staken, staken dient gemeld te worden bij de bond en er dient gebruik 
te worden gemaakt van de stakingskas. De sectordirecteuren zullen het 
standpunt van Resonans bespreken met de teamleiders. De teamleiders 
kunnen een brief opstellen om ouders te informeren. De teamleider beslist 
in afstemming met team en directeur of een locatie sluit of niet. 
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b. Nieuwsbrief GMR: de GMR wil de achterban op de hoogte houden van 

besluiten, de GMR kan hiervoor gebruik maken van de nieuwsbrief van 
Resonans voor informeren van medewerkers, zeker zolang er nog geen 
digitale oplossing is. Ouders kunnen worden geïnformeerd via de interne 
nieuwsbrieven van de scholen aan ouders. Indien nodig is er ruimte voor 
een aparte nieuwsbrief van de GMR. 

c. Rooster van aftreden GMR: wellicht kan het bestuursbureau dit opstellen 
voor de volgende vergadering. 

d. Vacatures: er zijn op dit moment 2 en in september mogelijk 3 vacatures 
binnen de GMR. GMR-leden worden gekozen voor de MR’en, dus de 
betreffende MR’en (Noordwijk ouder en Keerkring personeel) zijn aan zet. 
CvB zal dit via teamleiders communiceren. 

e. Kan het functieboek worden verspreid? Er is een voorkeur om het 
functieboek te bespreken tijdens een teamoverleg. Indien een personeelslid 
denkt recht te hebben op een hogere salarisschaal (bijvoorbeeld S4/S5) kan 
dit worden besproken en zal per individu worden bezien of wordt voldaan 
aan de kerncriteria. De definitieve versie van het functieboek wordt via de 
teamleiders bekend gemaakt. 
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ACTIE- EN BESLUITENLIJST GMR Resonans 
________________________________________________________________ 
 
Actielijst 
 Omschrijving uitvoerders planning 
Vergadering 12-12-2018 
1 Planning: 2 x PGMR per jaar, 2 

bijeenkomsten met RvT (1 x RvT gast GMR, 
1 x andersom) 

CvB jan/feb ‘19 

Vergadering 16-01-2019 
2 Statuut, reglement en huishoudelijk 

reglement GMR in PDF publiceren op 
website en verspreiden onder GMR-leden 

CvB jan/feb ‘19 

3 Verspreiden statuut, reglement en 
huishoudelijk reglement MR Tom Trommel 
(na vaststelling) onder andere MR’en 

Tom Trommel / 
CvB 

Na 
vaststelling 
MR 

4 ARBO-dienstverlening De 
Verzuimregisseurs op agenda GMR (na 
zomer 2019) 

GMR na zomer 
‘19 

5 Opstellen rooster van aftreden bestuursbureau jan/feb ‘19 
6 Vacatures in GMR onder aandacht MR’en 

Noordwijk en Keerkring brengen 
CvB jan/feb ‘19 

 
Besluitenlijst 
 Omschrijving eigenaar 
Vergadering 12-12-2018 
1 Verslag GMR 12-09-2018 GMR 
2 Taakverdeling GMR: Sharron Vaessen secretaris, Martijn 

Lasthuizen vice-voorzitter, Jan Harm Boiten voorzitter 
GMR 

3 Ondersteuning CNV continueren gedurende 2019 GMR 
4 Instemming functieboek Resonans (onder voorbehoud 

aanvulling functie speltherapeut) 
CvB 

5 Planning (P)GMR 2019 GMR 
Vergadering 16-01-2019 
6 Verslag GMR 12-12-2018 GMR 
7 Statuten, reglement en huishoudelijk reglement GMR GMR 
8 ARBO-dienstverlening De Verzuimregisseurs CvB 
9 Instemming GMR met gekozen lijn collectieve 

arbeidsongeschiktheidsverzekering – Loyalis 
CvB 

10 Nieuws GMR wordt opgenomen in nieuwsbrief Resonans, 
informatie aan ouders in nieuwsbrieven scholen 

GMR 

 

 
 


