
  

 
 

Notulen GMR vergadering 29 juni 2020 

Notulen 

Plaats: Verschoorschool Sleeuwijk 
Tijd: 20:00-22:00 uur 

Notulist: Tim Dekker 

 

 Onderwerp Wie Doel 

 Opening Voorzitter  

 Vaststellen agenda Allen Informatief 

 Mededelingen vanuit het CvB 

 
-Functioneringsgesprekken met 

de directeuren zijn in gang 
gezet. 

-Evalueren van de jaarplannen 
in samenwerking met 

kwaliteitsmanager Henk. 
-Overleg over IHP is geweest in 

de middag van 29/06. 

Aandacht gegeven aan Henri 
Dunant en Biekurf. Gevraagd 

om onderbouwing van 
financiën.  

-Contact afgelopen weken met 
leraren en directeuren over 

Corona en leerontwikkeling van 
de kinderen op school. Er is 

een subsidie beschikbaar voor 
leerachterstanden die is 

aangevraagd, deze wordt 
ingezet tot aan de 

kerstvakantie 

Petra Informatief 

 Bespreken Vergoedingsregeling 

De regeling is aangepast naar 
de nieuwe CAO 2019. 

Hier is door GMR mee 

ingestemd.  

Allen Instemming 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/


Actie Petra: Artikel 3 mist, zij 
checkt dit en laat via de mail 

weten hoe dit zit.  

 Bespreken procedure School 

Ondersteunings Profiel (SOP) 

Nav visiedocument ‘Passend 
Onderwijs’ kijken we hoe SOP 

gerealiseerd wordt. Het is een 
cyclus. 

Irene en Petra nodigen IB en 

Directeuren uit om middels 
Critical Friends gesprek het 

SOP te actualiseren of 
onderdelen te bekritiseren. 

De planning loopt gelijk met die 
van de jaarplannen. 

Hier is door de PGMR mee 
ingestemd. 

 
Functiehuis 

Het bestuur gaat L11-functies 
opstellen waarop gesolliciteerd 

kan worden. 
De Directeuren worden nu 

ingeschaald op D11 of D12. 

Directeuren gaan naar D12 
vanwege salariëring, maar er 

moet dan gekeken worden naar 
functieomschrijving. 

OOP is lastiger, daar wordt 
onderzoek naar gedaan en 

vanuit RVT sluit Wilfred van 
Peski aan zodat we van zijn 

expertise gebruik kunnen 
maken. 

Onderscheid is er tussen 
zittend en nieuw personeel. 

Nieuw personeel schaal 4. 
Zittend personeel gaat 

solliciteren op de schaal 5/6. 

GMR stemt met dit 
document in. 

 
Actie: Begeleidingsprotocol 

nieuwe directeuren stuurt Petra 
nog na, ter info. 

 
 

Allen Adviserend 



 GMR leden 2020-2021 
- Aanwinst  

Ouderlid Sigmond 
- Goof van Rijswijk 

- Debby Wagendorp 
- Marjolein Wahlen 

- Mandy Kommers 
- Margriet Rikxoort 

- Tim Dekker 
 

Allen Besluit 

 Afscheid GMR leden 

- André neemt afscheid. 
- Rijan heeft afscheid 

genomen. 
Eerste vergadering 7/9 

vergaderen we tot 21.00 uur 
en daarna een drankje met 

bedankje. 

Allen Besluit 

 Taakverdeling GMR 

2020/21 

Marjolein – Voorzitter 
Goof – Secretaris 

Tim – Notulist 
Mandy – Lid 

Debby – Lid 
Margriet – Lid 

Leraar Wilgenhoek – Lid 
Ouder Sigmond - Lid 

Allen Besluit 

 Rondvraag 
Geen vragen 

Allen  

 Sluiting Voorzitter  

    

 


