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 Notulen GMR vergadering 02-06-2022 
Plaats: Het Ravelijn in Woudrichem 
Aanwezig: Bart, Dharam, Anneke, Sander, Marjo (via 
Teams), Goof, Petra, Mandy, Esther (via Teams) 
Afwezig (met kennisgeving): -  

Opening  

Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Mededelingen CvB • Reiskostenvergoeding voor ouders in GMR: Is vorig jaar juni al 
afgesproken in de GMR. Alleen nog niet vastgelegd. 
Er wordt vanavond nogmaals gesproken over de 
reiskostenvergoeding en een eventuele vacatieregeling per 
vergadering voor ouders.  
Bart, als bestuurder, moet hierover beslissen en dit zal 
aangepast moeten worden in de statuten. 
Bart heeft als voorstel om vanaf 7 km reizen een vergoeding 
van 19 cent per kilometer uit te betalen aan ouders. Geen 
vacatieregeling. 
De GMR wil hier nog even verder naar kijken, de volgende 
vergadering komt dit nogmaals op de agenda. 

• Personeel kan reiskostenvergoeding voor GMR vergaderingen al 
aanvragen bij Marije samen met evt. overige extra reiskosten. 

• Groot overleg was een fijne en gezellige avond. 
Zou prettig zijn als het volgend jaar weer aan het begin van het 
schooljaar gepland kan worden. 

• Lenard is gestart op het bestuursbureau als bovenschools 
medewerker. 

• Er is een vergadering geweest om de visie op het 
hoogbegaafdenonderwijs te herijken. 

• Intentieverklaring wordt getekend voor de samenwerking bij 
het onderhoud e.d. van o.a. het nieuwe gebouw van de 
Almgaard. 

• Er is ingebroken op de Almgaard vorige week, men is in 
afwachting van het politie onderzoek. 

• Visma komt eraan; nieuw systeem van Groenendijk waarin 
werknemers meer zelf kunnen regelen. 

 

Concept 
(bestuurs)formatieplan  

• Stukken zijn door de GMR leden ontvangen en gelezen. 
 

• Vragen vanuit GMR: 
Kop 2.2: BRIN nummer Almgaard klopt niet op elke pagina. 
Dit wordt aangepast. 
Bestuurskantoor: met de komst van Lenard is het 
bestuurskantoor uitgebreid. 
NPO subsidie: deze loopt nog een jaar.  

 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/
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GMR stemt in met het bestuursformatieplan. 
Bestuursformatieplan is getekend door de voorzitter en secretaris van 
de GMR. 

Marap Q4 en Marap 
Q1 
 
 

• Marap Q4 komt aan bod in de volgende vergadering. 

• Marap Q1 geeft een positief resultaat weer.  
Bart merkt op dat dit ook komt door een tekort aan personeel. 
Ook voor komend schooljaar zijn er nog vacatures die opgevuld 
moeten worden. 

• Vraag vanuit de GMR: hoe zit het met het proberen binnen te 
halen van goede stagiaires?  
Vier directeuren zijn actief bezig met de Marnix academie i.v.m. 
het binnenhalen en binden van stagiaires. Misschien is het slim 
om de blik te verbreden naar bijv. de hogeschool in Den Bosch. 

• Aanbrengbonus voor wie nieuw personeel binnen SOOLVA 
binnenbrengt gaat Bart weer oppakken. 

• Fisc Free, de werkkostenregeling, daar is Lenard mee bezig. Dit 
heeft een meerwaarde voor (nieuw) personeel. 

• Qua energiekosten hebben we nog een vast contract lopen. Op 
dit moment is dit daarom nog te bekostigen. 
 

Concept jaarverslag en 
jaarrekening SOOLVA 

• Jaarverslag kan nog niet doorgenomen worden. Deze is 
vanmiddag pas verstuurd naar de GMR leden. Dit punt wordt 
verzet naar de volgende vergadering. 

 

Rondvraag 1 • GMR heeft nog opmerkingen over een aantal punten uit het 
bestuursverslag. Een aantal tekstuele aanpassingen, deze mailt 
Sander door aan Bart. 
- Vertrouwenspersoon, wie is dit?  
- BHV-cursussen; dit moet opnieuw geïnventariseerd 

worden, wie welke cursus gaat volgen. 
 

 Bart verlaat de vergadering. 

Rondvraag 2 • Dharam wil iedereen uitnodigen voor het zomerfeest van 
SOOLVA op 15 juni.  

• Petra Timmermans wil de komende vergadering kennis komen 
maken met de nieuwe GMR leden. 

• GMR heeft de notulen online bekeken. Hierin hoeft niet altijd 
een naam genoemd te worden. De GMR heeft een gezamenlijk 
standpunt. 
De secretaris zorgt dat vorige notulen waarin dit niet correct 
was, aangepast worden. 

• Wil iedereen van de GMR goed meelezen of de notulen correct 
zijn? En op de website geplaatst kunnen worden? 

http://www.soo-lva.nl/stichtingsnieuws/soo-lva/recent-nieuws/
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• Manier waarop GMR aangesproken werd tijdens het groot 
overleg, door een lid van de RvT, was niet prettig. Er wordt een 
afspraak gepland om dit te bespreken. 

 

Besluitenlijst  - 

Todo lijst: Op de agenda voor de volgende vergadering: 
       -      Reiskosten / vacatieregeling ouders. 

- Marap Q4 
- Jaarverslag SOOLVA 

 
 

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

