
  

 
 
 
 

Notulen GMR vergadering 15 april 2020 

 Opening: 

Aanwezig: DW, MK, MR, TD, GvR (vz), CvB, AvdB (not) 
Afwezig: MW, RvL 

 Vaststellen agenda:  
vastgesteld 

 Mededelingen vanuit CvB 

- Bedankjes uitgedaan naar directie- en teamleden. 
- MS Teams wordt zeer druk gebruikt. 

- Formatiebepaling op koers, mobiliteitsformulieren 
(digitaal) allemaal binnen. 

- Bestuursformatieplan klaar, financiën naar accountant. 
- Er zijn afspraken met kinderopvang over opvang van 

kinderen in de meivakantie. De leerkrachten hebben 
vrij. Bij problemen wordt er goed gekeken hoe ze 

worden opgelost. 

- Het aantal op te vangen leerlingen ligt onder de 10 per 
school. CvB kan iedere dag in het overzicht van de 

gemeente zien wat de stand van zaken is mbt het aantal 
leerlingen per school. 

- CvB communiceert iedere dag met de scholen over de 
stand van zaken. 

- Er is een aantal MT werkgroepen voor bovenschoolse 
zaken. Dit gaat gewoon door. 

- Iedere week is er overleg tussen directie en CvB via 
app, mail, telefonisch contact en MS Teams. 

- Het gaat naar omstandigheden goed met de 
werknemers van SOOLvA. Er is een laag ziekteverzuim. 

- Lid: Wanneer er sprake is van gevoel van werkdruk, dan 
is dat voor zijn gevoel meer in de bovenbouwgroepen 5-

8. De achterstand die leerlingen oplopen moeten worden 
ingehaald. De vraag ‘hoe’ houdt veel leerkrachten bezig. 

 Bestuursformatieplan 

Het bestuursformatieplan is klaar. De mobiliteit is duidelijk, is 
opgenomen in de formaties (er is nog wat ruimte die moet 

worden verdeeld).  
GMR heeft geen opmerkingen, het document wordt 

ondertekend door voorzitter en secretaris en naar CvB 
gestuurd. 

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


  

 Situatie rond het Corona-virus 
Zie mededelingen. 

 Functiebouwhuis 
Het plan is naar de directies gestuurd met het verzoek het te 

verspreiden onder en te bespreken met de teams. Bij 
bezwaren is er een commissie: Iemand van Sterk Onderwijs 

(extern), Lenard Huijzer (directie) en Tim Dekker (leerkracht). 
De omschreven functies gaan eerst naar het MT en vervolgens 

naar de leerkrachten.  
Er is nog onduidelijkheid over de profielen van de OOP 

functies. Daar wordt nog aan gewerkt.  

 Gesprekkencyclus 
Vanuit het personeel is er aangegeven dat er behoefte aan 

een goede gesprekkencyclus is. Er is een vorm uitgewerkt.  
Er wordt vanuit gegaan, dat werknemers zelf bij hun directie 

aangeven wanneer ze deze gespreksrondes willen houden. 
Dat kan per werknemer verschillend zijn.  

De directie moet wel kunnen beoordelen. Daarvoor zijn 
voorgaande gesprekken nodig. Directie zal dus wel een 

actieve rol spelen. 

E.e.a wordt begeleid door Ruth Bouman van Mandaad. 

 Vaststellen jaarverslag 

Goedgekeurd. 

 Wat verder nog ter tafel komt 

Mogelijk verandert er na de meivakantie weer het een en 

ander voor de scholen. We wachten de maatregelen af en 
zullen daar een passende vorm voor vinden. RIVM en PO-raad 

adviezen zijn daarin leidend. 

 Rondvraag 

.. 

 Sluiting 
.. 

 


