
 
 

 

 Notulen GMR vergadering 12-10-2022 
Plaats: Het Ravelijn in Woudrichem 
Aanwezig: Mandy Kommers, Agnes Laay, Anneke 
Scherjon, Carlo Sanner, Sander van Dongen, Marjo van 
Raaij op locatie. 
Carlo Sanner, Petra Timmermans, Bart van der Vlist, 
Geertje Koot en Esther Biesheuvel via Teams. 
Afwezig (met kennisgeving): -  

Opening Opening door Carlo Sanner als nieuwe voorzitter. 
 
GMR is op bezoek geweest bij de voormalig voorzitter om een 
afscheidscadeau te geven voor zijn jaren als voorzitter. 
 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
In notulen van vorige bijeenkomst stond een fout over de groei van de 
scholen. Het moest zijn dat de Verschoorschool groeit en de 
Sigmondschool krimpt.  
 

Mededelingen CvB - Na de bovenschoolse studiedag van vorige week, waarin het 
personeel van SOOLvA zich over het beleid heeft gebogen, gaat 
Petra deze week aan de slag met het beleidsplan n.a.v. alle 
ingevulde ‘placemats’ waarop het personeel opmerkingen heeft 
geschreven.  
Verder was er daarna een leuke en gezellige middag. We kregen 
een workshop golf en mochten later ook de golfbaan op. 
Bart heeft een online vragenlijst uitgezet voor het personeel 
van SOO-LvA. Verbeterpunten hieruit worden meegenomen 
naar de werkgroep personeel. Dit wordt eventueel 
meegenomen in het nieuwe beleidsplan. 

- Begrotingsgesprekken: Groenendijk komt op 15 en 22 
november naar het bestuurskantoor. Elke directeur heeft dan 
een begrotingsgesprek. Petra en Lenard zijn hierbij ook 
aanwezig. Vanwege het nieuwe systeem kan dit pas vanaf half 
november, daardoor kan de begroting bij de GMR ook pas later 
besproken worden. Het is nog niet zeker of de begroting al 
definitief gemaakt kan worden voor de kerstvakantie. 
Marap Q3 kan wel gewoon in de GMR vergadering van 
november besproken worden. 

- Petra Timmermans is weer volledig werkzaam als bestuurder. 
Bart ondersteunt nog tot eind oktober. Het MT heeft vorige 
week al afscheid genomen van Bart. 

- Er zijn vier nieuwe partijen gevraagd om offertes op te maken 
voor de schoonmaak van de scholen. Zij gaan nu alle locaties 
bekijken. De huidige schoonmaak is niet meer naar 
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tevredenheid. Bij de keuze voor het schoonmaakbedrijf worden 
wij ondersteund door Bureau Lakerveld. 

Inhoud groot overleg 
CvB, RvT,(G)MR 

Er is besproken hoe eerdere jaren het groot overleg heeft 
plaatsgevonden. 
 
Er is keuze uit vroeger in het jaar (kennismaken) of later in het jaar 
(meer inhoudelijk) voor de RvT en voor het uitnodigen van de MR’en. 
Als GMR bespreken we dit nog en komen we met een voorstel met data 
voor Petra. 
 

Rondvraag 1 - Is er zicht op of er veel armoede is binnen gezinnen in de 
stichting? Komen er kinderen zonder ontbijt op school? Worden 
de ouderbijdrages nog betaald? 
> Dit is besproken in het afgelopen MT. Directies zijn hier extra 
alert op. Er zijn wel meer aanvragen bij Stichting Leergeld. 
Er is een klein deel van de ouders dat geen vrijwillige 
ouderbijdrage betaalt, hierin heeft elke school nu zijn eigen 
beleid. 
Petra geeft ook aan extra alert te zijn op personeel dat het 
misschien financieel zwaar heeft. 
 
Vraag aan de MR’en of zij hier ook extra alert op willen zijn? Zij  
hebben mensen uit de oudergeleding en collega’s van de 
scholen binnen de MR.  
Er kan altijd gekeken worden of er op enige wijze hulp geboden 
kan worden. 

 

   Vanuit de GMR is er nog een kleine attentie voor Bart om hem te 
bedanken voor het afgelopen jaar. 
Dit was de laatste GMR vergadering waarbij Bart aanwezig was. 
 
Bart en Petra verlaten de vergadering. 
 

Planning groot overleg Voorstel is om op maandag 16 januari een overleg met GMR en RvT te 
hebben. CvB is hierbij gedeeltelijk aanwezig. 
 
Op donderdag 16 maart een groot overleg met GMR, RvT en de MR’en. 
CvB is hierbij volledig aanwezig. 
Dit zodat dit laatste overleg meer inhoudelijk kan zijn;  
Graag zouden we dan meer horen over de financiën van de stichting, 
strategisch beleidsplan met terugkoppeling van de werkgroepen. 
Carlo communiceert dit verder met Petra. 
Groot overleg van 16 maart zal plaatsvinden op het Ravelijn in 
Woudrichem. 
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Updaten huishoudelijk 
reglement GMR en 
communicatielijst 

Het huishoudelijk reglement is doorgesproken en opnieuw vastgesteld. 
Notulen zullen voortaan niet meer per mail vastgesteld worden, maar 
zullen aan het begin van de volgende vergadering besproken en 
vastgesteld worden. 
 
Rooster van uittreding GMR leden is besproken. 
Geertje zal eind dit jaar afscheid moeten nemen. Er zal een ouder 
gevraagd worden om haar plaats in te nemen. 
 
 

Inventarisatie MR-
startcursus en overige 
scholingsbehoefte 

Tot nu toe is er één aanmelding. Er zullen er waarschijnlijk nog wel een 
aantal bijkomen vanuit andere scholen. 

Rondvraag 2  -  

Besluitenlijst  - 
 

Todo lijst:  -  
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