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Vergadering GMR-vergadering 2021-02  

Datum Maandag 8 maart 2021  

Tijd 19.00 – 21.30 uur  

Plaats Digitaal (vergaderlink volgt)  

Voorzitter Jolanda Doornenbal  

Notulist Astrid van Kooten  

   

 Deel 1 19.00 – 19.45 uur Tijd per punt 

01.1 Opening  

   

01.2 Vaststelling agenda / Mededelingen        19.00-19.05 

   

01.3 Ingekomen stukken 

• Verzuimcijfers t/m januari 2021,ter informatie    bijlage 1 

• Uitgangspunten formatieplan, ter bespreking   bijlage 2 

• Aanvullend geboorteverlof, ter instemming    bijlage 3 

• Regeling vergoeding woon-werkverkeer, ter instemming  bijlage 4 

• Calamiteitenplan, ter instemming     bijlage 5 

 

 

01.4 Verzuimcijfers t/m januari 2021 19.05-19.10 

   

01.5 Uitgangspunten formatieplan 19.10-19.15 

   

01.6 Aanvullend geboorteverlof 19.15-19.20 

   

01.7 Regeling vergoeding woon-werkverkeer 19.20-19.25 

   

01.8 Calamiteitenplan 19.25-19.35 

   

01.9 Rondvraag 19.35-19.40 

   

 Deel 2 19.50 – 21.15  uur (met bestuurder)  

01.10 Notulen GMR-vergadering 2021-01, d.d.25 januari 2021   bijlage 6 19.50-19.55 

   

01.11 Bestuursmededelingen       bijlage7 19.55-20.00 

   

01.12 Verzuimcijfers t/m januari 2021 

De verzuimcijfers betreffen de periode januari 2020-2021 en januari 2021. 

Deze keer nog geen financiële rapportage, de eerste wordt gemaakt over de periode 

januari-maart. 

20.00-20.05 

   

01.13 COVID 19, besteding extra middelen overheid 

De GMR wordt bij gesproken over actuele zaken. 

20.05-20.20 

   

01.14 Uitgangspunten formatieplan 20.20-20.30 
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01.15 Aanvullend geboorteverlof 

Voor medewerkers die onder de cao van het PO vallen geldt dat er een 100% 

doorbetaling van het salaris van toepassing is gedurende de periode van opname van het 

aanvullend geboorteverlof. Dat is een periode van maximaal 5 weken van de reguliere 

weektaak. 

Voor medewerkers die onder de cao van het VO vallen is in de cao (nog) niets geregeld 

en dat betekent dat in principe voor hen de algemene regel van toepassing is en die 

komt neer op 70% doorbetaling van het dagloon UWV (dat kan lager zijn dan het 

reguliere salaris. Van de standaardregeling mag positief worden afgeweken. Dus 

technisch is het mogelijk om ook voor het VO de regeling van het PO toe te passen. 

In de bijlage is uitgewerkt wat dit gaat kosten. Het voorstel is om het salaris door te 

betalen gedurende het aanvullend geboorteverlof. 

20.30-20.35 

   

01.16 Regeling vergoeding woon-werkverkeer 

De vorige vergadering is gesproken over de wijziging van deze vergoeding. Inmiddels is 

de wijziging uitgesteld tot 1 april 2021. Wel vragen we instemming over de nieuw te 

volgen procedure voor het aanvragen van deze vergoeding. Zie de bijlage. 

20.35-20.40 

   

01.17 Verdeling functies LB-LC-LD in 2021 en verder 

We spreken niet meer van een functiemix. Wel zijn er op enkele scholen van de CVO 

Groep LC en / of LD functies beschikbaar. 

20.40-20.55 

   

01.18 Calamiteitenplan 

De scholen van de CVO Groep hanteren de brochure Wat als een ramp de school treft in 

geval van een calamiteit. Deze brochure is gewijzigd. Zie de bijlage. 

20.55-21.05- 

   

01.19 Rondvraag 21.05-21.15 

   

 Deel 3 21.15 – 21.30 uur  

01.20 Korte terugblik op de vergadering en voortgang commissies 21.15-21.20 

   

01.21 Aanvullend geboorteverlof 21.20-21.25 

   

01.22 Regeling vergoeding woon-werkverkeer 21.25-21.30 

   

01.23 Calamiteitenplan 21.30-21.35 

   

01.24 Rondvraag 21.35-21.40 

 


