
Notulen GMR-vergadering 10-09-‘20 

Opening:  Voorzitter  

Vaststellen agenda  
Welkom aan Claudia.   
Om 21.00 afscheidsborrel tbv afscheid van GMR leden Rijan en André.  

Allen  

Mededelingen vanuit het CvB  
Inspectie bezoek is verschoven naar 8-10, vanwege Corona. Dit gaat over 
bovenschools kwaliteitszorg. Verwachting is dat door de uitvoering van de 
ambities in afgelopen schooljaar, dat het goedgekeurd wordt. Dit is 
degelijk geborgd.  
  
Dinsdag 8-9 is er besloten dat 7-10 studiedag SooLvA niet door gaat. 
Vanwege Corona.  
  
‘CoronaSubsidie’ is uitgekeerd door het Rijk. Deze wordt naar zorgvraag en 
het maximaal aantal leerlingen verdeeld over de scholen.  
  
Ventilatie op de scholen wordt in kaart gebracht. Voor 1-10 moet dat in 
kaart zijn gebracht. Deze opdracht wordt uitgevoerd door ‘VastGoed 
Dialoog. Er is al contact opgenomen met de directeuren van de scholen.  
  
Vlak voor de zomervakantie zijn er 2 Units geplaatst bij de Almgaard 
vanwege de groei.   
  
Petra verzorgt een afscheidspresentje voor Wethouder v/d Ven voor zijn 
afscheid.  

Petra  

Marap Q2  
Er is een klein plusje.  
Er komen nog wat narekeningen waarbij enkele plussen en minnen 
tegenover elkaar worden genivelleerd. 2020 verwachten we verder in de 
plus te zitten.  
GMR benadrukt het belang van nascholing voor de leerkrachten. 

Petra  

Informatie over de samenstelling van het BG en organisatie van de 
scholen  
 Dinsdag 8-9-’20 MT. Er is een solide bezetting. Op een enkele school is 
geschoven met collega's om tijdelijke ziekte of zwangerschapsverlof op te 
vangen.   
Misschien dat het ‘trage testen’ nog voor tijdelijke gaten in de formatie 
gaat zorgen. Dit valt nu nog mee.  

Petra  

Document begeleidingsplan nieuwe directeuren( ter info)  
Dit dient nu ter borging voor het begeleiden van startende directeuren 
binnen onze stichting. Wordt duidelijk bevonden door GMR 

Petra  

Evaluatie bovenschoolse jaarplannen 2019-2020 en 1e opzet 
bovenschools jaarplannen 2020-2021  
Uitgelicht worden:  

Petra  



 Alleen de werkgroep kwaliteit nemen we mee in de evaluatie voor 
volgend schooljaar.  
 Meer contact met studenten en scholen voor het creëren van 
duurzame stageplekken.  
 Leraren leren van en met elkaar. Professionele 
leergemeenschappen.  
 ICT-beleidsplan.  

   
Protocol school en scheiding  
Er wordt gesproken over 2 kleine tekstuele aanpassingen. Die neemt Petra 
mee.   

Allen  

Inventarisatie scholingsbehoefte (G)MR leden  
Goof stuurt daarvoor naar alle scholen een uitnodiging.  

Allen  

Rondvraag   Allen  

Actie 
  Petra verzorgt een afscheidspresentje voor Wethouder v/d Ven voor zijn 
afscheid.  
 Petra checkt 2 tekstuele aanpassingen van protocol ‘school en scheiding’ 
 Goof checkt scholingsbehoefte (G)MR- Leden 

Voorzitter  

  


