
Notulen GMR vergadering 15 april 2021 

Aanwezig: Brigitte, Pieter, Patricia, Conny, Wouter, Cindy, (gedeeltelijk Irma, Dyanthe) 

 

Notulen: worden vastgesteld 

Korte voorstelronde: Patricia is nieuw lid. Iedereen stelt zich kort voor. 

Zelftestmogelijkheden: 

Er is een brief gestuurd naar de directeuren van minister Arie Slob. Het gaat om de mogelijkheid om 

preventief testen van personeel 2x per week. Na de meivakantie zou hier mee gestart kunnen 

worden. Dit is een vrijblijvend iets. Geen verplichtingen. De brief is via directeuren ook naar het 

personeel gestuurd. Er zijn lastige situaties nu de BSO weer opengaat. Dit staat haaks op het beleid 

dat scholen nu moeten voeren, namelijk de richtlijn van de PO raad waarin er gewerkt moet worden 

in cohorten.. 

Zelftest bij leerlingen: 

Verkouden kinderen blijven thuis. Een zelftest volstaat niet bij klachten. Er moet dan een negatieve 

PCR test hebben. Anders 24 uur klachten vrij voordat kind weer naar school mag komen. Dit is 

OPOPS-beleid. 

Mededelingen Cindy: 

Huisvesting van de Wielen: renovatie van de Wielen is besproken in de Commissievergadering. Het is 

als hamerstuk ingebracht in de Raadsvergadering. Dat wordt deze avond besproken. Na vanavond is 

het zeker of het budget goed gekeurd is. Dit bedrag staat in IHP en daarnaast ligt er een extra 

kredietaanvraag voor gemeente voor de sloop van een deel van het gebouw. Ook gaat een deel van 

het budget door OPOPS (zit in voorziening OPOPS) gestoken worden in de renovatie, 177.000 euro. 

Cindy overlegt met de gemeente wie er bouwheer wordt.  

Gisteren was “het staat van het onderwijs”. Dit is een rapport over de stand van zaken in/over het 

onderwijs. Alle vormen van onderwijs. Directeuren hebben hier een samenvatting van ontvangen. 

Een punt hierin was dat er door het ontbreken van afname van Cito vorig jaar er een lageruitstroom 

advies is gegeven. 

ICT beleidsplan: 

Beleidsplan is besproken in directeurenoverleg. Er is besproken wat er belangrijk is voor de komende 

jaren. Het plan is eerder geëvalueerd dan gepland vanwege Covid. Hierdoor zijn er goede stappen 

gemaakt die opgenomen moeten worden om dit te continuering. De vraag is of de GMR nog punten / 

invalshoeken heeft om in het plan op te nemen. Dit kan dan ook meegenomen worden in de 

schoolplannen. De GMR heeft er nu geen opmerkingen op. Het moet door de GMR vastgesteld 

worden. Reacties voor 29 april terug naar Martijn en Pieter zodat er daarna terugkoppeling kan 

worden gegeven aan OPOPS. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage: 

Dit stuk is gebaseerd op de PO-raad. Het is vrijwillige bijdrage. Er mag geen uitsluiting plaats vinden 

als er niet betaald wordt. Ook mag er geen dwang achter zitten om te betalen. De directeuren staan 



achter dit stuk. Er is nog wel een discussie geweest over het wel of niet sturen van een herinnering 

tot betaling. Alles wat onder onderwijstijd gedaan wordt valt onder de verantwoording van school / 

bestuur. Het is belangrijk om duidelijk en transparant te zijn over wat er met dit geld gedaan wordt, 

over het vrijwillige karakter. De verantwoording is erg belangrijk. Er wordt een stuk toegevoegd 

waarin staat dat de ouderraad verantwoordelijk is voor het beheer, de incasso en de verantwoording 

van de vrijwillige ouderbijdragen. De MR moet instemmen met de besteding van de gelden. Er mag 

geen extra bijdrage gevraagd worden voor een schoolreis/ kamp o.i.d. Dat hoort in de vrijwillige 

bijdrage berekend te zijn. Stuk komt terug als de paragraaf ingevoegd is.  Deze informatie / 

verantwoording wordt in de schoolgids opgenomen.  

Formatiebespreking update: Besprekingen met alle scholen gehad. Cindy is erg blij met alle subsidies 

(plan nationaal onderwijs) die we krijgen. Door krimp zouden we 4 Fte’s verliezen. Door subsidies is 

er geen verplichte mobiliteit. Er is wel sprake van vrijwillige mobiliteit. Deze week worden er 

gesprekken gevoerd met mensen die vrijwillige mobiliteit hebben aangegeven. Weinig mensen 

verlaten vrijwillig de stichting. Dus weinig vacatures. 

 

Inzet bestemmingsreserve 2021 en inzet subsidiegelden: Cindy is bezig met het maken van beleid 

over hoe het geld voor de subsidies ingezet wordt. Er wordt gekeken hoe we leerlingen goed kunnen 

monitoren bijv. via focus PO. 80% van het geld wordt op basis van de schoolscan per school (a.d.h.v. 

schoolkenmerken) ingezet. De scholen moeten hier zelf met hun MR een gedegen plan voor maken. 

Bestemmingsreserve: GMR krijgt in juni jaarrekening te zien. Positief resultaat. 278.00 euro 

bestemmingsreserve inzetten om bepaalde zaken aan te pakken: verder professionalisering 

doorzetten, knelpunten oplossen op 3 scholen (extra impuls onderwijs Leilinde, Viermaster, De 

Wielen. Dit omdat deze scholen op referentieniveau lager uitkomen dan landelijk niveau. Een deel 

van het geld wordt ook gereserveerd voor innovatie. Dit komt ook nog op papier naar de GMR. Cindy 

wil ons wel alvast hierin meenemen.  

 

Vacature:  Wouter blijft tot de zomervakantie, met name om onderdeel begroting mee te doen. WE 

blijven zoeken naar geschikte kandidaten. Goede ideeën zijn welkom. 

 

Rondvraag: 

@wouter: moeten wij nog iets met de afspraak met RvT? Cindy geeft aan vorige week scholing gehad 

te hebben. Daar kwam dit ook even aan bod. Zij heeft aangeven dat er een afspraak ingepland gaat 

worden op een avond vanuit kant bestuurder. In juni wordt dit gesprek gepland. In september 

gesprek als evaluatie van de cursus / gezamenlijke afsluiting. Voorkeur GMR om het gezamenlijke 

afsluitende deel dit schooljaar plaats te laten vinden. 

@Patricia: hoe kom ik bij de bestanden etc. Martijn neemt dit voor zijn rekening 

 

@ Cindy: Vic Michielsen gaat per 1 november met pensioen. Er komt hier een vacature voor. Er 

wordt intern gekeken of er mensen zijn die hier de capaciteiten / ambitie voor hebben (kweekvijver).  

 



Vergadering zonder bestuurder: 

Begroting: De begroting is afgehandeld. Er is een bedrag gereserveerd van 4787,- voor als de GMR 

behoefte heeft aan ondersteuning of scholing. 

Statuten: 26 april op reageren. Stuk onderwijsgeschillen punt 13 hebben Conny en Bianca geen 

mening over kunnen vormen omdat ze niet begrepen wat hier staat. 

Jaarplaning: Pieter maakt hier een opzet / voorstel voor. 

 

 


