
 

 

  

 
 

Notulen GMR vergadering 13 oktober 2020 
Onderwerp 

Opening: 
Petra afwezig  
Debby afwezig 
Agnes afwezig 
Vaststellen agenda 
Petra is afwezig vanwege familie omstandigheden. 
Iedereen stelt zich even voor aan de Claudia, het nieuwe GMR lid voor de 
Wilgenhoek. 
 
Protocol School en Scheiding wordt naast de agenda ook besproken/ ter 
goedkeuring aangeboden. 
 
Mededelingen vanuit het CvB  
(door Marjolein) 
 

- Oktober telling 
      774 leerlingen, dat zijn er 4 minder. 
 

- Marap 3 komt nog langs dit jaar, staat dus ook op de jaarplanning. 
 

- Ventilatie is gecheckt, op schoolniveau zijn acties ondernomen. 
      Goof stelt een vraag over de tekst: 
 
 Aanpak 
 We kunnen ervan uitgaan dat nieuwe(re) schoolgebouwen 
 voldoen aan de regelgeving, de Sigmondschool in Werkendam en 
 de  Verschoorschool in Sleeuwijk. Recentelijk zijn aan die ventilatie- 
 systemen verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd. We hebben de 
 gemeente Altena verzocht ons daarover te informeren. De 
 belangrijkste twee vragen zijn; voldoet het systeem aan het 
 bouwbesluit en is er geen recirculatie van lucht in de klaslokalen. 
 Beide gebouwen zijn in 2017 opgeleverd; je mag dus verwachten dat 
 daar de geëiste normen zijn toegepast.  
 

 Bij een algehele ventilatiecheck kunnen we scholen (ook 
nieuwere)  niet ‘minder’ checken. Iedere school moet toch de zelfde 



 

 

check  krijgen? De GMR vindt dat er niet vanuit gegaan moet worden, 
maar dat het gecontroleerd moet worden. 

 
 Op den Biekurf wordt een meting opnieuw gedaan. 
 

- Lenard (Directeur Henri Dunant) is vader geworden. 
 

- 8-10 inspectie bezoek (digitaal), met complimenten voor de 
aanpassingen en het goede werk.  

 
Inventarisatie scholing 
 
4-11 zal er een bijeenkomst zijn. Maar met de huidige maatregelen (13-10) is 
het de vraag hoe dit georganiseerd wordt. Goof heeft dit met het VOO 
afgestemd en zal dit nu weer doen om tot een voor iedereen werkbare 
oplossing te komen. 
 
Goof gaat een verdiepende cursus (Volg het onderwijsgeld) aanvragen. 
Deelnemers worden door Goof opgeroepen. Dit zal in het voorjaar van 2021 
plaats vinden. 
 
Rondvraag  
 
Margriet; Waarom werden ouders bij een scholenlockdown alleen digitaal 
ingelicht, bijv. Via social schools. Had een persoonlijkere aanpak misschien 
gepaster geweest? 
 
Mandy; Loopt de communicatie naar de MR’en nog naar behoren? 
Goof constateert dat de alle mailadressen kloppen en gebruikt worden om 
de info te versturen. Misschien de spambox even checken? 
 
Dialoog nevenfuncties leden 
We sluiten de dialoog over nevenfuncties van (P)GMR-leden. Daarbij letten 
we op elkaars integriteit en proberen ook elkaars kennis in te blijven zetten 
voor een sterkere organisatie naast onze partners/buren met dezelfde 
ambities. 
Na elkaars argumenten te hebben aangehoord, is er geen reden tot actie. 
Goof maakt een opzet om het CvB te informeren met het standpunt van de 
GMR. 
 
Sluiting 
(Semi) Besluit: 
Soolva School en Scheidingsprotocol is (nog niet) goedgekeurd. 
Bij kopje aanleiding moet opgroeien verandert worden in enkelvoud. 
De leerkracht moet niet als hem/haar weergegeven worden. 



 

 

Dit document wordt ondertekend door de voorzitter als dit is aangepast.  
 
Actie 

- Goof vraagt een verdiepende (G)MR Cursus aan. 
- Petra verandert tekst School en Scheidingprotocol. 

 


