
 
 

   

 

 Notulen GMR vergadering 15-11-2022 
Plaats: obs. Den Biekûrf, Babyloniënbroek 
Aanwezig: Agnes Laay, Carlo Sanner, Sander van 
Dongen, Marjo van Raaij, Carlo Sanner, Petra 
Timmermans, Mandy Kommers op locatie. 
Geertje Koot en Anneke Scherjon via Teams. 
Afwezig (met kennisgeving): Esther Biesheuvel 

Opening: Opening door Carlo  
 
 

Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

De notulen wordt na een kleine tekstuele wijziging vastgesteld en kan 
verstuurd worden. 

Mededelingen vanuit 
het CvB 

- Bart heeft het afscheidscadeautje namens de GMR ontvangen. 
MT heeft afscheid genomen. RvT neemt nog afscheid. Bart 
heeft de laatste zaken afgerond en overgedragen. Petra heeft 
alle werkzaamheden weer opgepakt. De inzet van Lenard is 
waardevol. Er wordt gekeken of en hoe dit kan worden 
gecontinueerd. 

- Strategisch beleidsplan; werkgroep Lenard, Cindy en Petra. Info 
van studiedag is verzameld en dit is ook met het personeel 
gedeeld via Social Schools. SWOT analyse gemaakt met MT. 
Visie en missie wordt herschreven. Het strategisch beleidsplan 
wordt gepresenteerd wanneer het afgerond is. 

- Ravelijn; ventilatie was niet in orde werkzaamheden zijn 
gestart. 

- Schoonmaakcontracten; Vier partijen zijn op de scholen 
geweest. Nog niet alle offertes zijn binnen. Rond de kerst wordt 
een beslissing gemaakt. 

- Energiecontract; Loopt eind van het jaar af. De GMR is 
verbaasd, omdat de interim in september heeft gezegd dat het 
contract nog even doorloopt. Prijzen worden nu bijna 
verdubbeld. Ondertussen aangesloten bij 
‘Onderwijsinkoopgroep’ voor de stroom- en gasprijzen.  
Contract voor de hele stichting.  Bedragen in begroting moeten 
hierdoor worden verhoogd. Wat drukt op de begroting van 
scholen. PO-raad vraagt compensatie voor de scholen aan de 
overheid. Bij de nieuwbouwprojecten zijn we ons bewust van 
klimaatverandering. Hier wordt rekening mee gehouden bij 
bijvoorbeeld gebruik van materialen, inzet ramen, 
zonnepanelen enz. 

-  De Stroming heeft een nieuwe bestuurder; Martin de Kock. 
Petra heeft kennisgemaakt en afgestemd waar raakvlakken 
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liggen voor de stichtingen. Ook is Petra hiervoor langs 
verschillende bestuurders geweest binnen de twee 
samenwerkingsverbanden.  

- Begrotingsgesprekken zijn gestart. Zoals eerder besproken zijn 
de gesprekken later gestart vanwege de overstap naar een 
ander systeem. Na de gesprekken komt de conceptbegroting. 
Directeuren kunnen straks in de eigen begroting om eventuele 
aanpassingen te maken. Dit hoeft niet meer via Groenendijk.  

- MT heeft gesprekken over een nieuw leerlingvolgsysteem. Het 
is fijn als binnen SOOLvA gewerkt wordt met maximaal twee 
systemen. IEP en CITO komen nu naar voor als voorkeur. 
Informatie over de verschillende systemen bovenschools, zodat 
het niet op elke school dezelfde informatie gegeven hoeft te 
worden. Iedere school mag zelf de keuze maken voor het 
leerlingvolgsysteem. 
 

Marap Q3 Positief resultaat. Er zijn al gelden ontvangen die later uitgegeven gaan 
worden. De verwachting is dat het jaar ook positief eindigt.  

Rondvraag 1 
 

Zijn er standpunten i.v.m. thuisblijven groepen? 
Probeer het te voorkomen. Gezien het tekort is het begrijpelijk. 
Leerlingen verdelen enz., maar soms kan het niet anders. Petra wil het 
graag weten om op de hoogte te zijn en de knelpunten te bespreken in 
MT.  
 
Corona 
Corona zakt binnen de stichting. Meer gewoon griep. Het is op het 
moment niet zo heftig als het eerder is geweest.  
 

 Petra verlaat de vergadering. 
 

Vaststellen 
huishoudelijk 
reglement GMR 

Huishoudelijk reglement is in de vorige vergadering aangepast en wordt 
ondertekend door voorzitter en secretaris. 
 

Inventarisatie 
communicatielijst, MR-
startcursus en overige 
scholingsbehoefte.  

Communicatielijst is compleet. De notulen worden naar één adres per 
MR gestuurd. 
Vier personen willen (online) deelnemen ‘MR start’. Sander gaat kijken 
of dit te regelen is met VOO. 'MR en achterban' komt naar voor als 
overige behoefte vanuit de MR. Er wordt geïnformeerd of er meer MR-
leden willen deelnemen aan de cursus.  

Jaarverslag GMR 
(januari) 

 Anneke maakt het jaarverslag 2022. 

Rondvraag 2  

Besluitenlijst  - 
 

Todo lijst:  - MR informeren 'MR en achterban'. 
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- Jaarverslag januari  
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