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 Notulen GMR vergadering 08-02-2022 
Plaats: Online via Teams 
Aanwezig: Bart, Anneke, Sander, Marjo, Goof, 
Petra, Mandy, Esther 
Afwezig met kennisgeving: Agnes 

Opening  

Vaststellen agenda Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Mededelingen CvB • Op de scholen binnen SOO-LVA lopen de besmettingen 
op. Veel besmettingen in kleutergroepen en onder 
personeel.   

• Met de directeur van de Sigmondschool is tot 
overeenstemming gekomen om per 01-02-2022 uit 
dienst te treden. Cindy Middeljans is formeel 
aangesteld per 01-02-2022 van de Sigmond. 

• Architect IAA gekozen voor de Almgaard.  
Wat betreft de Henri Dunant heeft Bart vorige week 
zijn handtekening gezet. Eind 2024-begin 2025 moeten 
de projecten af zijn. 
Interessante projecten; bij de Almgaard omdat het een 
brede school is met meerdere partijen. Bij de Henri 
Dunant komt er een gymzaal bij in het gebouw. 
Gemeente Altena is volgens Bart erg prettig om mee 
samen te werken. Vooruitstrevend, samenwerkend en 
gul qua financiën. 

• Maatregelen ventilatie vanuit overheid; Vanuit de zg. 
SUVIS regeling kan de school wbt ventilatie 
worden aangepast. De overheid financiert 30% 
van de kosten die hiervoor benodigd zijn. Twee 
jaar geleden is voor een aantal scholen van ons 
bestuur deze aanvraag gedaan en voor alle 
locaties afgewezen. We zouden kunnen 
overwegen om deze aanvraag opnieuw te doen. 
Daarom wil Bart aan de gemeente vragen of zij 
bereid is ook een deel van de investering op zich 
te nemen, zodat de kosten voor ons te overzien 
zijn. Nieuwe maatregelen vanuit de nieuwe minister 
van onderwijs; alle kosten voor de CO2-meters kunnen 
met terugwerkende kracht teruggevraagd worden. 

• Marap Q4 komt 28 februari binnen.  
Voorzichtige schatting; we houden 200.000 – 250.000 
euro over. NPO gelden die nu niet uitgegeven worden, 
komen in de reserve. Deze hoeven niet terugbetaald te 
worden aan de overheid. 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/
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• Leerlingen groei binnen SOO-LVA; 12 leerlingen meer 
dan geschat. 
Dit komt o.a. door de vluchtelingenopvang in 
Gorinchem.  
Vraag vanuit Sander of dit blijvende opvang is, dit is 
niet zeker. Er wordt nu opgevangen in het 
Belastingkantoor in Gorinchem. Dit zal niet blijvend 
zijn. Het kan zijn dat dit wel in de regio is. 
O.a. op de Sigmond merken ze dit, hier gaan ze nu 
beginnen met twee kleutergroepen. Met eigen 
personeel van Sigmond is dit opgelost qua bemensing. 
Verder actief op scholen met PR. 

• 22 maart is de landelijke week voor het openbaar 
onderwijs. Bart gaat met de directeuren om tafel of 
hier met een ludieke actie aandacht voor gevraagd kan 
worden. 
 

Rondvraag 1 Geen rondvragen. 
 

 Bart verlaat de vergadering. 

Jaarverslag GMR Petra heeft ons een concept gestuurd. 
Goof en Mandy kijken nog even goed ernaar, of alle besluiten 
erin vermeld staan vanuit vorig jaar. 
 
Vanuit de GMR wordt gezegd dat er even een naam aangepast 
moet worden en de chronologische volgorde van de 
besluitenlijst. 
 
Verdere afwerking via mail. 
Dan kan het jaarverslag op de volgende vergadering 
geagendeerd worden en vastgesteld worden. 
 

Rondvraag 2 Marjo: 
Notulen vanuit het samenwerkingsverband erg vaag. Veel 
onbekende afkortingen, niet goed leesbaar. 
Goof: 
Mandy, wil je deze notulen voortaan ook doorsturen naar de  
directies en MR-en van de scholen? Er zullen MR-en zijn die dit 
interessant vinden. 
 

Sluiting vergadering  

Besluitenlijst  - 

  

  

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