
 Notulen GMR vergadering 30-03-2021 
 

Vaststellen agenda Bekende punten agenda. Deze is goedgekeurd. 

Mededelingen vanuit 
het CvB 

- Almgaard blijft in het Verlaat totdat de noodvoorziening er 

is. Priklocatie exploitant gaat er gelukkig na gesprekken 

flexibeler mee om. 

- Onderhoud aan school in Hank - Wilgenhoek is een 

probleem. Onderhoud moet beter gespreid worden over 

gebruikers en daarover is een goed gesprek met wethouder 

geweest. 

- Almgaard wil een sneltestbus en er wordt gekeken of dit 

haalbaar is. 

 

- Wilfred heeft nieuwe inhoud Profielschets rvt 

aangepast/vernieuwd. Dit bespreken/bekijken we. 

- Het dient als achterliggend document voor de advertentie 

van de vacature. E-mail adres voor contact wordt Marije van 

Essen en info@soolva.nl 

 

- Met rvt is besproken vooral binnen het netwerk zoeken naar 

nieuw lid met kwaliteiten. 
 

Marap Q4 2020 218K positief maar dit hebben we nodig voor ventilatie en andere 

voorzieningen. 
 

Ventilatie scholen, zijn 
de nieuwe scholen 
onderzocht? 

Ventilatie voldoet. 

Nieuwbouw moet voldoen aan het bouwbesluit. Daarmee zijn ook 

de ventilatie-eisen op orde. Toch vraagt de GMR zich af of de CO2 

normen niet worden overschreden en er wordt gevraagd dit te 

blijven meten. Wilfred gaat onderzoeken of er ook voor deze 3 

scholen CO2 meters kan worden aangeschaft. 

 

Bestuursformatieplan 
2021-2022 (concept) 

Bart Scheffers heeft concept gestuurd. 

Er is iets meer groei van lln. Dat wordt opnieuw bekeken voor 

eventuele nieuwe extra gelden. 

Eerste week van april komt het concept naar de GMR. 

21 april hebben we extra overleg over formatie. We gaan dit van te 

voren te delen met de GMR leden. 
 

Rondvraag ronde 1 Claudia 

Is er een gedragscode voor social media voor personeel. 

Elkaar in het echt aanspreken op wat er geplaatst wordt als dit 

schadelijk is. 

Er wordt gezocht naar of er mogelijk een gedragscode komt en of er 

al iets is. 
 

Rvt geeft aan dat Petra haar gezondheid niet snel vooruit gaat. 

mailto:info@soolva.nl


We sturen haar een kaartje namens GMR. Claudia neemt dit op haar. 

 

 

GMR vergadert verder 
zonder Wilfred en 
Beitske 

 

Jaarverslag concept 
GMR 2020 

Conceptjaarverslag 

Mooi document. Er wordt nog wat aangepast aan het doel van GMR. 

Er wordt een vaste besluitenlijst per vergadering bijgehouden. Goof 

vraagt nog even na hoe dit op de website komt. 
 

Afvloeiingslijst GMR 
2021-2022  

Debby - stopt 

Tim - gaat door 

Mandy - gaat door 

Marjolein - gaat in overleg 

Margriet - gaat kijken of de functie rvt wat is. 

Goof - gaat nog 1 termijn door. 

Claudia – gaat op zoek een andere uitdaging. Weet nog niet zeker 

of dit binnen of buiten het onderwijs is. 

Goof maakt een overzicht van de vacatures en stuurt deze naar de 

GMR. Adhv dit overzicht kunnen we gericht op zoek naar nieuwe 

(vervangende) leden. 
 

Rondvraag ronde 2 Tim vraagt duidelijkheid over de bezwaren commissie voor het 

functiehuis. Deze bezwarencommissie Is ten einde vanwege het 

goedgekeurde document. 

 

Marjolein -Er is een brief binnengekomen van de stichting die onder 

andere GVO lessen aanbiedt. Verspreiden wij deze brief onder de 

MR’en?  

Marjolein stuurt de brief door naar Goof, zodat hij hem kan 

verspreiden onder de MR’en.  

 

Gepland groot overleg in mei: 

Door de huidige maatregelen is het niet mogelijk om fysiek te 

overleggen met de RvT, CvB en de Mr’en en een online 

informatiesessie wordt besproken. We zien, mede door de korte 

voorbereidingstijd, geen goede mogelijkheden om dit voldoende 

interactief te maken en besluiten om dit door te schuiven naar 

oktober waarbij we hopen dat dat live kan. 

Goof informeert Wilfred. 

 

Sluiting  

Eind deze week reageren we als GMR op profielschets 
 

 

 



 

 

 


