
  

 
 
 

Notulen GMR vergadering 29 oktober 2019 

 

Aanwezig Lenard (dir. obs Henri Dunant), Petra (RvT), Goof, 
Tim, Mandy, Marjolein, Margriet, André 

Afwezig Debby, Rijan 

Opening:  
 

Vz opent de vergadering en introduceert Petra, Lenard en Tim. 

AVG: 

 
Petra en Lenard presenteren wat de AVG wetgeving betekent 

voor het beleid van SooLvA. 
Lenard geeft een korte schets over waarom AVG en over 

wanneer wel en wanneer geen sprake is van AVG. Dan volgt een 
overzicht van stappen die zijn gezet (bepalen strategie, 

strategie uitvoeren, uitbreiden gebruik Office 365 over de hele 

stichting) en die nog gezet moeten worden. Soolva streeft er 
naar dat alleen de noodzakelijke acties worden ondernomen. Er 

is extern toezicht. Bart Scheffers van STERK onderwijs verricht 
controle op datalekken en verstrekt info over nieuwe 

ontwikkelingen. 

Vaststellen agenda en mededelingen: 

 
* Voor de agenda van de volgende vergadering: de 

klachtentregeling.  
* Er is een nieuw RvT lid benoemd: Wilfred van Peski. Hij heeft 

als specialisme advies en begeleiding van fusie e.d. Het bestuur 

is erg blij met zijn benoeming. 
* Op 12 december 2019 is er een algemene vergadering met 

bestuur, deels met CvB en GMR. Op die vergadering zal 
gesproken worden over de toekomst van SOOLvA. Zowel 

procesmatig als inhoudelijk op dit onderwerp worden ingegaan.  
* RvT is bezig met het verkennen van de onderwijsomgeving 

van SOOLvA. Contacten met besturen in de regio, bezoek aan 
scholen en instanties. Zij onderzoekt/inventariseert o.a. 

samenwerkingsmogelijkheden. GMR vindt dat een goede zaak, 
maar merkt ook op dat het hele proces sinds juli 2019 stil ligt. 

* GMR-lid merkt ook op, dat RvT moet handelen vanuit 
behoefte, maar dat ook de missie en visie een grote rol moeten 

spelen.  
* Groenendijk, Sterk (Bart Scheffers i.p.v. Dennis Kaspers), RvT 

en het MT gaan spoedig aan het werk met de begrotingen. 

Planning is e.e.a. op de agenda van 27/11 te kunnen zetten.  
* Andere punten voor de agenda zijn: klachtenregeling en AVG. 

* De voorzitter vraagt RvT om een planning overzicht. 

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


* Sleeuwijk heeft een nieuwe directeur. Mevr. Cindy Middeljans 
start per 1 december. Ze komt per 1 november één dag per 

week kennismaken en zich inlezen (overdracht) 
* RvT gaat met de voorzitter van de GMR contact houden over 

lopende zaken. 
* Directeur Almgaard is bevallen van een zoon. 

Taakverdeling 2019-2020 

 
* Tim stelt zich voor. Hij komt op 50/50 basis de vergaderingen 

volgen. Samen met Sander van Dongen. Het kan zijn dat hij, 
wanneer hij meer betrokken raakt bij de GMR, meer /volledig 

gaat mee vergaderen. 
* Taakverdeling: Marjolein wordt voorzitter tot het volgend 

schooljaar en daarna zal zij het opnieuw bekijken, secretaris 
Goof, notulen Rijan, leden Tim, Debby, Mandy, Margriet, André 

(tot nieuwe schooljaar). 

Werving nieuw GMR lid van de het Ravelijn (leerkracht) 
 

Zie boven. 

Scholing (G)MR leden en planning scholingsdatum 

 
Op 7 november is er een MR start cursus. Plaats obs Sigmond, 

Werkendam. Van 19.30 - plm. 22.00 uur. 

Gezamenlijk lidmaatschap VOO 
 

SOOLvA is als gehele stichting lid van VOO. Secr. zal alle andere 
Mr-en inlichten, zodat zij hun abonnement kunnen opzeggen. 

 

Wat verder nog ter tafel komt 

 

 

Rondvraag 

 
Leden geven aan, dat het toekomstperspectief van SOOLvA 

hoog bovenaan de agenda moet staan! Leerlingaantallen, 
stichtingsgrootte, begrotingen zijn kwetsbaar. We moeten goed 

om ons heen kijken. 
De voorzitter vraagt na waarom er geen financiële rapportage 

naar de GMR is gekomen. 
Volgende vergadering in Sleeuwijk. Op 27 november. 

Sluiting 

 


