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 Notulen GMR vergadering 12-01-2022 
Plaats: Online via Teams 
Aanwezig: Bart, Anneke, Sander, Marjo, Goof, 
Petra, Mandy, Esther 
Afwezig met kennisgeving: Agnes 

Opening De beste wensen voor het nieuwe jaar voor iedereen! 

Vaststellen agenda Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Mededelingen CvB • Twee inspectiebezoeken stonden voor dit schooljaar 
op de planning. Op 20 januari komen ze op het 
Ravelijn. Bart is bij het nagesprek aanwezig. 
Op de Wilgenhoek is het bezoek vorig jaar succesvol 
verlopen. 

• De sollicitatieronde voor de LB-functie is een groot 
succes. Drie aanmeldingen zijn inmiddels succesvol 
afgerond. 

• De directeur van de Sigmond gaat officieel uit dienst na 
twee jaar ziek te zijn geweest. Cindy Middeljans heeft 
hem de afgelopen tijd vervangen. Cindy wil dit graag 
blijven doen. 
Daarom heeft Bart aangevraagd of de 
sollicitatieprocedure aangepast kan worden, dus geen 
brede vacature. 
Voor Cindy is volledige draagkracht onder het 
personeel. Bart draagt Cindy voor als nieuwe directeur 
van de Sigmondschool. Streven is 1 februari 2022 als 
ingangsdatum. 

• Bart is afgevaardigde in stuurgroep gemeente. Om zorg 
beter aan te laten sluiten op het basisonderwijs. 

• Voor Kerst zijn er 25 units bij de Almgaard geplaatst. 
Het zijn ruime, moderne units en dit bevalt goed. 
Traject nieuwbouw gaat verder. 

• Al het personeel van SOOLVA heeft een bedrag van 250 
euro netto uitgekeerd gekregen bij de oudejaarsbonus. 
Komend jaar is het de bedoeling om via FiscFree extra 
secundaire arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel 
te gaan regelen. 

• Klein onderhoud moet geregeld gaan worden voor de 
scholen. Bart gaat hiervoor in gesprek met Bureau 
Lagerdijk. 

Marap Q3 In de Marap Q3 wordt een overschot voorspeld. De 
verwachting is dat er een positief resultaat uit komt. 
Mede door corona, omdat zaken zoals scholing niet door 
kunnen gaan. Deze bedragen blijven gereserveerd voor 
komend jaar. 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/
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Informatie begroting 2022 
inclusief begroting scholen 

Vragen vanuit Goof worden door Bart beantwoord: 
1. Verschil NPO gelden van 480.000 euro en 335.000 

euro. Overige bedrag zit in scholing, personeel, enz. 
Het wordt aan het eind van het jaar verantwoord. 

2. Huisvesting: 35.000 euro overschot. 
3. Telefoon kosten: ja, daar zit internet bij. 
4. Investeringen; alle wensen zijn gehonoreerd. 

 
Vragen vanuit Sander door Bart beantwoord: 

1. Wat betekent de nieuwe manier van uitbetaling aan de 
scholen door de overheid?  
Antwoord Bart: 
Dit is al meegenomen in de begroting. Hier komen we 
mee uit. 

2. Energiebegroting: 
Is er rekening gehouden met de stijgende 
energiekosten in de begroting? 
Antwoord Bart: 
We hebben nu een vast contract. Volgend jaar zal dit 
anders zijn en moet er een nieuwe contract worden 
afgesloten. 

3. Wat zijn werkkosten FA (4.1.2)? 
Daarin zit het fiets- en computerplan enz. in verwerkt.  

 

 Bart verlaat de vergadering. 

Jaarverslag GMR Goof vraagt wie het jaarverslag GMR 2021 wil maken. 
Petra geeft aan dat zij dat wil doen. 
Voor de volgende vergadering maakt Petra een concept 
jaarverslag. 

Rondvraag 2 Vraag vanuit Jacqueline (directeur PWA); 
Omdat Marjo van Raaij in zowel de MR (als ouder) als de GMR 
(ook als ouder) zit is de vraag of dit kan omdat zij een dag per 
week in vaste dienst komt als invaller. 
Marjo is meer als ouder aanwezig dan als docent omdat ze als 
invaldocent op meerdere scholen gaat werken. 
Goof heeft ook al aangegeven dit niet als probleem te zien. 
 
Mandy; 
Vanuit de MR de vraag of ze een meer uitgebreide begroting 
kunnen krijgen van de school. 

- Sander geeft aan dat hij bij zijn directeur mee mocht 
kijken in het portaal van Groenendijk toen hij nog in de 
MR zat. Dit kon alleen niet uitgedraaid worden. 
Dus de MR kan vragen of zij met de directeur mee 
mogen kijken in het portaal van Groenendijk. 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/
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- Goof geeft aan dat de MR de vraag bij de directeur kan 
neerleggen. En dat Douwe deze rapportages kan 
aanleveren. 

 
Anneke;  
Vraag vanuit de MR of zij de GMR agenda mogen ontvangen. 
Dit is geen probleem! 
 
 

Besluitenlijst  - 

  

  

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

