
 
 

   
 

Met opmaak: Koptekst, Inspringing: Links:  -0,2 cm

Tabel met opmaak

Met opmaak: Koptekst, Centrum

Met opmaak: Koptekst, Rechts, Rechts:  -0,2 cm

Met opmaak: Voettekst

 Notulen GMR vergadering 26-09-2022 
Plaats: De Almgaard in Almkerk 
Aanwezig: Mandy Kommers, Agnes Laay, Anneke 
Scherjon, Carlo Sanner, Sander van Dongen, Geertje 
Koot op locatie. 
Petra Timmermans, Bart van der Vlist, Marjo van Raaij 
en Esther Biesheuvel via Teams. 
Afwezig (met kennisgeving): -  

Opening Opening door Mandy als plaatsvervangend voorzitter. 
 

 Marap Q2 wordt aan de agenda toegevoegd. 
 

Mededelingen CvB - Leerlingaantal op 1 oktober aan alle directeuren nagevraagd. 
We verwachten 779 lln te hebben op 1 oktober, dit is 10 lln 
minder dan vorig jaar. De Almgaard en de Sigmond lopen iets 
terug. Henri Dunant, Den Biekurf en de Sigmond hebben wat 
meer aanwas. 

- Alle scholen zijn goed begonnen. 
- Slechte schoonmaak bij verschillende scholen in de 

zomervakantie. Er is een nieuwe offerte aangevraagd bij een 
ander bedrijf voor de schoonmaak. 

- Er is een nieuwe inspecteur voor SOO-LvA, hiermee is al kennis 
gemaakt. 

- Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de bovenschoolse 
studiedag van 5 oktober. 

- Verplicht coronaplan; voor elke locatie moet dit gemaakt 
worden. Van alle locaties zijn deze inmiddels naar de MR 
gestuurd. 

- Henri Dunant: vijf architecten gaan een presentatie geven voor 
de nieuwbouw. 

- Dakreparaties voor het Ravelijn gaan binnenkort uitgevoerd 
worden. 

- Bovenschoolse jaarplannen: strategisch beleidsplan is nog niet 
opgesteld, maar wordt een nieuw plan ‘23-’27. Daarnaast zijn er 
verschillende werkgroepen opgestart. Hierbij zijn directeuren 
aangesloten. Zij gaan kijken welke leerkrachten en 
onderwijsassistenten hierbij kunnen aansluiten. 
 

Marap Q2 Er is een overschot van zo’n 80.000 euro over het eerste halfjaar. Dit 
komt met name doordat de NPO-gelden nog niet volledig zijn 
uitgegeven. 
 
Begrotingsgesprekken voor het komende jaar zijn in november.  
 

Rondvraag 1  - 
 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/
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 Bart en Petra verlaten de vergadering. 
 

Taakverdeling GMR Wie wordt de nieuwe voorzitter? 
Carlo Sanner biedt aan om deze taak te gaan vervullen.  
Vraag aan Goof van Rijswijk is om Carlo bij te praten over de taken van 
de voorzitter. 
 

Scholingsbehoefte 
GMR / MR 

Er is een cursus MR Start. 
Daarnaast zijn er nog meerdere MR cursussen beschikbaar. 
Je kunt de cursussen individueel doen, maar het kan ook met meerdere 
mensen uit de verschillende MR’en samen. 
Als het goed is hebben de MR’en al geïnventariseerd wie behoefte heeft 
aan scholing. 
 
Iedereen checkt alvast bij de eigen MR wie er behoefte heeft aan de MR 
startcursus. 
Navraag doen bij het komende groot overleg waar verder behoefte aan 
is. 
 
Het groot overleg staat voor de komende vergadering in oktober al op 
de planning. Dit is misschien vrij vroeg?  
Carlo overlegt met Petra Timmermans wanneer het groot overleg het 
beste plaats kan gaan vinden. 
 

Rondvraag 2 Hoe zat het ook alweer met de kosten voor energie voor de scholen 
binnen de stichting? 
- Dit is voorgaand schooljaar al een keer nagevraagd, de scholen hebben 
op dit moment nog allemaal een vast contract. 
 
Hoe is het op de verschillende scholen met de corona? 
- Op sommige scholen begint de meldingen van corona alweer te 
komen. Ook veel gewone griep. 
 

Besluitenlijst  - 
 

Todo lijst: - Carlo neemt contact op met Goof van Rijswijk voor overdracht 
voorzitterschap. 

- Carlo neemt contact op met Petra Timmermans voor datum en 
invulling groot overleg. 

- Allen: 
Checken bij de MR van jouw school wie er behoefte heeft aan 
de MR start cursus. 
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