
 
 

   
 

 Notulen GMR vergadering 09-11-2021 
Plaats: OBS Ravelijn in Woudrichem 
Aanwezig: Bart, Anneke, Sander, Marjo (online), 
Goof, Petra, Mandy, Esther (online) 
Afwezig met kennisgeving: - 

Opening  

Vaststellen agenda Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Mededelingen CvB • Ziektevervanging en werven van nieuwe leerkrachten 
staan onder druk. Marjo van Raaij is bereid om voor 0,2 
FTE als invaller ingezet te worden. Tijdelijk contract tot 
de zomer. 

• Op 24 november begint de eerste ronde van de 
kwaliteitsgesprekken. Samen met Irene en Henk van 
der Woude. 

• Volgende week beginnen de begrotingsgesprekken.  

• Huisvesting; zowel voor de Henri Dunant en de 
Almgaard zijn mooie plannen. 

• Op de Almgaard wordt er rond de kerstvakantie weer 
verhuisd naar nieuwe units. In totaal 25 units. 

• Inspectiebezoek Wilgenhoek is verplaatst naar dinsdag 
16 november, i.v.m. ziekte bij de inspectie. 
 

Functiehuis, incl. aanvullingen 
onderwijsassistenten, IB en 
procedure L10 naar L11 

GMR heeft ingestemd met het functiehuis. 

Informatie begroting 2022 
inclusief begroting scholen 

Bart heeft volgende week gesprekken met de directieleden 
over de begroting. 
 

Marap Q3 Q3 is nog niet in het bezit van Bart. Goof merkt op dat Q2 nog 
niet is gedeeld. Bart deelt het, zodat het meteen kan worden 
besproken. 
 

Rondvraag 1 
 

Vragen vanuit vorige vergadering over huisvesting, 
brandveiligheid, EHBO; antwoorden hebben we in een 
document toegestuurd gekregen. 
 
Sander: 
Niet alle BHV opleidingen zijn volledig; sommige BHV’ers 
hebben alleen een opfriscursus gedaan, nooit een startcursus 
gevolgd.  
Sander heeft dit aangegeven bij eigen directie en het bedrijf 
zelf. 
Op andere scholen is dit hetzelfde. 
Marco is coördinator hiervan. Hij is nu de cursus aan het 
plannen geeft Bart aan. 

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


 
 

   
 

 
 
Petra: 
Ventilatie op Almgaard is niet in orde. Meters staan regelmatig 
op oranje. 
Bart geeft aan dat Petra aan Marloes kan vragen of ze met 
Lenard contact opneemt over ventilatiekasten die geplaatst 
kunnen worden in het schoolgebouw van de Almgaard. 
 
Petra: 
Heeft Bart inzicht in wat de kosten voor materiaal/meubilair 
zijn en of dit bedrag opzijgezet wordt voor oplevering van de 
Almgaard? 
Bart geeft aan dat dit volgende week in de 
begrotingsgesprekken besproken gaat worden.  
(170 k?) Marloes gaat deze week ook kijken op een 
klimaatneutrale school uit het bestuur van Bart.  
Oplevering Almgaard staat gepland op eind 2024, begin 2025. 
Oplevering Henri Dunant staat gepland najaar 2024. 
 
Bart verlaat vergadering.  
 
Marjo: 
Marjo was gisteren bij de gemeente in een andere functie. 
Zij gaven aan dat elke school elk jaar een LEV training geeft aan 
de bovenbouwleerlingen. 
Is dit zo? 
Op de Almgaard doen ze het eens in de twee jaar, afgewisseld 
met Bureau Halt. 
Op het Ravelijn en de Wilgenhoek hebben ze dit eenmalig 
gedaan, maar beide scholen waren niet erg tevreden. 
Mede vanwege de duur (twee volledige dagen) en niet 
aansprekende manier van lesgeven. 
Scholen geven er op eigen manier aanvulling aan. 
 

Update huishoudelijk 
reglement GMR 

Sander: 
Vraag over rooster van aftreden. Waarom zijn lkr. tot 1-9 en 
ouders tot 1-1? 
Goof: om de aftredende leden wat te verspreiden. 
 
Sander: 
Vraag was of we een eigen rekening nodig hebben? 
MR maakt geen begroting, omdat ze geen inkomsten hebben. 
Zij maken een activiteitenplan.  
Bij overschrijding van uitgaven is dit handiger dan een 
begroting. 

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


 
 

   
 

 

  

 

 

 

Eigen rekening zou handig zijn i.v.m. betalingen. Maar er wordt 
van afgezien aangezien het meer nadelen dan voordelen heeft. 
 
Huishoudelijk reglement GMR is vastgesteld. 
 

Rondvraag 2 Geen rondvragen meer. 
We kijken samen naar de MARAP Q2 welke eerder in de 
vergadering toegezonden is. 
 

Besluitenlijst  

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

