
  

 
 

Notulen GMR vergadering 3 juni 2021 
Opening:  
Welkom in het bijzonder Dharam en Beitske 
 
Vaststellen agenda 
Geen verdere bijzonderheden. 

Bespreken noodzaak van tijdig aanleveren stukken CvB-GMR 
Er is wat onvrede vanuit de GMR omtrent de niet (tijdige) of helemaal geen aanlevering van 
de door te nemen stukken waardoor er nu op het laatste moment nog zaken beslist moeten 
worden. Dit is niet prettig.  
Vanuit de GMR worden de datums van verzenden van de agenda ook beter gepland 
waardoor het voor iedereen beter haalbaar is. 
Dharam geeft aan dat door bijzondere situatie die ontstaan is bij de ziekte vanPetra het 
lastig is op zelfde voet als beginsituatie door te gaan.  
 
Vanuit GMR worden ook meer de verwachtingen uitgesproken. Jaarverslag moest door 
accountant getekend worden. Er wordt al wel weer eerder gecommuniceerd dan vorige 
jaren. 
 
Excuses en beterschap wordt aangeboden. 
 
Goof geeft aan dat er nu een verschil moet zijn tussen de verantwoordelijkheid van CVB en 
RVT. RVT moet niet vergeten goed toe te zien op de kwaliteit en de aan te leveren stukken. 
Jammer dat het vergaderschema niet helemaal volgens planning is gevolgd, terwijl dit juist 
moest dienen als leidend document.  
 
Bespreken sollicitatiegesprekken lid RvT 
Beitske was blij dat het LIVE was. Door de anderen (Agnes en Mandy) wordt een toelichting gegeven. 
Het is onduidelijk hoe de positie van Wilfred is of kan zijn na zijn periode als CVB.  
Ook ontstaan er misschien nog meer vacatures. 
Met 4 kandidaten werd gesproken waarvan 1 kandidaat vrijwel meteen afviel. De andere 3 hadden 
allemaal passende kwaliteiten die voor SooLvA van toepassing zijn. 
Na de vergadering maar voor de notulen is bekend geworden dat er nog een kandidaat af moest vallen 
ivm haar conflicterende werk buiten SooLvA 
 
Hierbij besluiten we dat: 
 
Margriet wordt bindend voorgedragen vanuit de oudergeleding van de GMR ter vervanging van Niels 
Lilian Bastens Tromp wordt bindend voorgedragen vanuit de gehele GMR 
 
Er is uitgezocht wat er in de statuten staat over de samenstelling van de RvT en de rol van de GMR daarin: 
-De RvT bestaat uit tenminste 6 leden (art. 12-1) 
-Van deze 6 worden er 2 bindend voorgedragen door de oudergeleding van de GMR (art. 12-4) 



-Van deze 6 worden er nog eens 2 bindend voorgedragen door de gehele GMR mits een meerderheid van 
de oudergeleding instemt met deze voordracht. (art. 12-3) 
Voor de volledigheid: 
Dianne en Beitske zijn voorgedragen door de gehele GMR 
Niels Kamphuis en Ries zijn voorgedragen door de oudergeleding van de GMR 
Wilfred en Dharam zijn voorgedragen door de RvT 
 
Tevens is uitgezocht wat de statuten zeggen over de rol van de bestuurder en de RvT. 
De RvT stelt een CvB aan (art. 7-2) en is de werkgever van het CvB. 
Daardoor is er een duidelijke scheiding tussen de rol als lid van RvT en de rol als bestuurder en kan het 
een los van het ander worden gezien. 
 
Bespreken openstaande zaken vergadering 28-4 jl. 
Korte samenvatting over dat de cijfers in orde zijn. Er is een groei in het aantal 
Leerlingen en dat is positief voor het resultaat. 
Maandag 7-6 zal de uitslag van het rapport van Berenschot gepresenteerd. 
Er wordt een datumprikker uitgedaan om op korte termijn bij elkaar te komen. 
 
Marjolein geeft aan en Tim sluit daarbij aan dat het vervelend is om extra vergaderingen in te plannen 
ondanks dat er begrip is voor de aparte situatie waar SooLvA nu in zit. 
 
Rondvraag ronde 1 
Geen. Er wordt doorgepraat over communicatie vanuit RVT. 

GMR vergaderen verder zonder Dharam en Beitske 

Bespreken evaluatiegesprek Roeleke Vunderink 
Een goed open gesprek over de situatie gehad. Aangegeven dat de tijdelijk situatie niet tijdelijk meer is en 
langer gaat duren. Dit heeft een negatief effect op de organisatie en de school MT’s 
Het is nog niet duidelijk en erg vaag over hoe nu de situatie moet gaan worden. We kijken uit naar het 
rapport van Berenschot. 
 
Invulling vacatures GMR 
Vraag staat uit bij de directeuren en er is inmiddels 1 nieuwe aanmelding, een leerkracht 
van de Almgaard ter vervanging van Margriet. 
Rondvraag ronde 2 
Tim vraagt of we de verschillende communicatie- kanalen wat meer kunnen harmoniseren. 

- Whatsapp wordt nu alleen als reminder en noodzaak gebruikt. 
 
Goof vraagt nu hij vernomen heeft dat RVT een vergoeding gaat krijgen, of dit ook moet 
gelden voor GMR-leden. 
 
We besluiten: 
Iedere GMR-bijeenkomst, vanaf schooljaar 2021-2022, voor de oudergeleding wordt beloond 
met een bedrag van €45,- en de kilometers mogen worden gedeclareerd a €0,30 p/km.  
Daarnaast wordt er een uitje/etentje georganiseerd en worden er cursussen gedaan. 
(P)GMR-leden krijgen betaald dmv hun taakurenbeleid. Ook mogen zij via de scholen de 
kilometers declareren. 
Sluiting 

 



 
 

Besluitenlijst 
 

datum  onderwerp  besluit  wie 

       

3/6 
Bindende voordracht 
leden RVT 

Margriet 
Lilian 
Zijn bindend voorgedragen door GMR  GMR 

3/6 
Begroting opstellen 
GMR gelden 

Vergoeding per aanwezige vergadering 
(Teams of live) van € 45.- 
Km declaratie van € 0.30 per km 
Cursussen per jaar 
Lidmaatschap VOO per jaar GMR 

       

       

 


