
 
 

 

 
 
 
Notulen GMR-vergadering 27 november 2019 
 
Plaats:  Verschoorschool, Sleeuwijk 
Tijd:   20.00 - 21.45 uur 
Notulist:  RvL 
Aanwezig:  AvdB, GvR, MvR, MW, MK, PT, RvL, TD  
Afwezig:  DW 
 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda en mededelingen  
 
3. Stand van zaken SOOLvA / mededelingen 

 

• Directeuren: LH van de Henri Dunant heeft een vaste aanstelling gekregen. NV 
gestart op Biekurf en CvH op de Verschoorschool. MvdM keert binnenkort na 
haar zwangerschapsverlof weer terug op de Almgaard.  

• Er wordt gewerkt aan een visieplan. Tussen de twee samenwerkingsverbanden 
(Rotonde en Langstraat) zitten namelijk verschillen.  

• Er is minder geld beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband, omdat er meer 
geld naar het SO en SBO gaat.  

• PT brengt in kaart welke expertise er is binnen SOOLvA.  
 
 

4. MARAP Q3 

• Klein plusje, maar PT is wel kritischer op de uitgaven. Is het een speerpunt in het 
bovenschools jaarplan?  

• We hebben al geld voor de nieuwe CAO, maar die is nog niet afgesloten. Nog 
geen duidelijkheid over.  

• Weer een “verrassing” van het vervangingsfonds. Nu uit 2014-2015. Potje in de 
begroting gecreëerd.  

• Drie dossiers langdurig zieken. Twee dossiers inmiddels afgerond en tot ontslag 
gekomen.  

 
 

5. Klachtenregeling 
Klachtenregeling wordt op een paar punten aangepast en gaat dan weer naar de 
GMR ter goedkeuring. 
 

6. Begroting 
PT is samen met Groenendijk bezig met de conceptbegroting. Nog steeds concept 
ivm CAO. Ook al gekeken naar de verwachte veranderingen in de formatie. Voorlopig 
ziet het er geruststellend uit.  

 
7. AVG protocol 

Goedgekeurd.  



Informatie naar de scholen met praktische informatie over hoe te handelen bij 
bijvoorbeeld een datalek.  
Via Social Schools kunnen ouders per onderdeel aangeven welke foto’s gepubliceerd 
mogen worden.  

 
 

8. Huishoudelijk reglement 

• Plaatsvervangend voorzitter is de secretaris, dus GvR.  
 

 
9. Wat verder nog ter tafel komt 

• De GMR wil graag meer contact met de RvT.  
 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 

12 december is de volgende vergadering met de RvT op de PWA in Eethen. 
 
 


