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Kort verslag VCO GMR-vergadering d.d. 26-10-2021 (fysiek ontmoeting) 
 

GMR op bezoek bij MR-en 

De GMR-leden gaan dit schoolseizoen drie tot vier keer bij de MR-en van hun clusterscholen op bezoek tijdens één van hun MR-

vergaderingen. De GMR-leden nemen hiervoor contact op met de MR. De verdeling is als volgt: 

Cluster 1. De Brug, De Wegwijzer, Willem Alexander Marlies Beelen en Hans Treffers 

Cluster 2. De Bron, Het Startblok, De Triangel deelraad Erwin Kuipers en Marloes Juffer 

Cluster 3. Het Baken, Leonardo deelraad, Dok19 Linda Lindeboom en Masja Duijster 

Cluster 4. De Parel, De Rank, De Schakel David Stoeckel en Nicole Brink 
 

Actuele (G)MR-leden overzicht 

Voor schoolseizoen 2021-2022 is het actuele MR-overzicht gemaakt zodat alle MR-leden een emailadres @stichtingvco.nl 

kunnen krijgen. Dit is vanwege AVG wettelijk verplicht voor MR-en. Voor alle MR-en is een email distributielijst aangemaakt. 

Daarnaast krijgen MR-leden toegang tot een eigen omgeving in Teams. 

(Inlog)gegevens worden via de GMR-secretaris beschikbaar gesteld met daarbij een handleiding hoe in te loggen.  

 

Update werkgroepen 

Financiën: In de vorige vergadering is akkoord gegeven aan de bestuurder om de Q2 en Q3-rapportage samen te voegen. Deze 

wordt in november 2021 besproken met de bestuurder en de administratief medewerker. Voor het bespreken van de begroting 

zal een onafhankelijke expert ingeschakeld worden om mee te kijken vanuit GMR-perspectief. 

Binden & Boeien: Op 26-10-2021 heeft de GMR een schriftelijke update ontvangen. Op dit moment zijn de acties voornamelijk 

gericht op behouden van medewerkers die al in de organisatie aanwezig zijn. Dit vraagt om bewustwording van stichting brede 

uitdagingen zoals krappe arbeidsmarkt. 

Strategisch Personeelsbeleid: de werkgroepleden nemen contact op met het 13e Team om meer informatie te achterhalen over 

dit thema. 

 

Ontmoeting met de Raad van Toezicht 

De ontmoeting met de Raad van Toezicht is verschoven naar dinsdag 18 januari 2022. Doel van deze ontmoeting is 

kennismaking, transparantie in en door nieuwe governance en verbeteringen die de GMR en de RvT zien in grote lijnen voor de 

stichting VCO. 

 

Update vanuit het College van Bestuur 

De bestuurder en de medewerker Kwaliteitsonderwijs geven een update over de inzet van NPO-gelden en hoe 

Stichting VCO deze gelden inzet voor verbetering van de onderwijskwaliteit. 

De bestuurder vraagt advies op het vakantierooster 2022-2023. Na de vergadering volgt een oplegbrief en zal de 

GMR per mail hun advies uitbrengen. 

Binnen het 13e Team is een werkgroep bezig met de leerlingenprognose en analyse. De verwachting dat in maart 

2022 meer duidelijk zal zijn wat voor gevolgen de uitkomsten gaan hebben op het VCO-onderwijs. 

 

GMR-leden en zittingstermijnen  

De GMR-leden zullen eens per vier jaar opnieuw verkiesbaar zijn of aftreden. Er is voor de komende vier jaar een 

schema opgesteld zodat niet ineens alle acht GMR-leden aftreden of verkiesbaar zijn. 

Voor de GMR-vergaderingen zal een jaarkalender opgezet worden met onderwerpen die aan de orde moeten komen 

gedurende het schooljaar.  

De vergadering wordt geëvalueerd en afgesloten.  
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GMR-vergadering data 2021-2022 

Datum Wat 

30 augustus ´21  Aanvang nieuwe schooljaar        

Maandag 20 september 2021 GMR-vergadering 1 

18-22 oktober ´21 Herfstvakantie 

Dinsdag 26 oktober 2021 GMR-vergadering 2 

Woensdag 24 november 2021 GMR-vergadering 3 

27 december t/m 7 januari ´22 Kerstvakantie 

28 februari t/m 4 maart ´22 Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 18 januari 2022 GMR-vergadering 4 met Raad van Toezicht Stichting VCO 

Donderdag 10 maart 2022 GMR-vergadering 5 

15 april ‘22 Goede Vrijdag 

18 april ‘22 Eerste Paasdag 

Dinsdag 19 april 2022 GMR-vergadering 6 

25 april t/m 6 mei ´22 Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

26/27 mei ‘22 Hemelvaartsdag(en) 

6 juni ‘22 Tweede Pinksterdag 

Maandag 20 juni 2022 GMR-vergadering 7 

11 juli t/m 19 augustus ´22 Zomervakantie 

 
GMR-vergaderingen zijn openbaar en mogen door niet-leden op verzoek en via aanmelding bijgewoond worden. 


