
  

 
 

Notulen GMR vergadering 5 juli 2021 
Opening: 

Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
Mededelingen vanuit het CvB 
De communicatie en opdracht van CVB moet helderder.  
Jaarrekening en bestuursverslag 2020 
Het was niet duidelijk bij CVB en RVT wie hierover daadwerkelijk zou 
communiceren. Stukken zijn niet op tijd aangeleverd. 
Wel een plus van 85K en Q2 ziet er ook goed uit. 
Misschien is het goed om meer expertise in te schakelen op het 
bestuurskantoor voor de personeelszaken en financiën. De mogelijkheid om 
hier iemand voor aan te stellen wordt bekeken. 
Marap Q1 
Cijfers zijn in orde. 
Informatie meerjarig beleidsplan 
Er moest een herijking van het strategisch beleidsplan komen. Gericht op 
Personeel – Gesprekkencyclus – Kwaliteit. 
Stand van zaken (CvB) nav het rapport van Berenschot 
Reactie van de RvT op de mail van de GMR 
Er zijn zaken niet vlekkeloos verlopen omdat de opdracht van Wilfred als 
Interim bestuurder vanuit RVT niet duidelijk genoeg was en niet vast stond. 
Wilfred wil graag terug in het RVT en gaat uitzoeken of dit in de governance 
statuut goed uiteengezet kan worden. Vanuit ‘code goed bestuur’ ligt dit 
ingewikkeld. 
Samenstelling RvT 2021-2022 
Op 19-7 zou het RvT in de nieuwe samenstelling gaan vergaderen. Dit is 
nog niet gebeurd. 
Dianne v. Gammeren gaat per 1-9 vertrekken. Er moet een 
voorzittersplaats vervuld gaan worden. 
6-9 worden de verschillende rollen besproken en wordt benadrukt om 
verder te professionaliseren. Er moet meer gestroomlijnd en in harmonie 
samengewerkt worden. 
 
Invulling vacatures GMR 
Wilfred stelt voor om bij verschillende MR’en een korte introductie te geven 
over het ‘werk en de taken’ van de GMR.  
Het is nog niet duidelijk wie welke taken gaat vervullen. Dit wordt in het 
nieuwe schooljaar bepaald. 



Rondvraag 
 
Sluiting 
Aansluitend nemen we, met een hapje en een drankje afscheid van 
Marjolein, Claudia, Margriet, Debby en Tim. 
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