
  

 
 

Notulen GMR vergadering 12 november 2020 

Onderwerp 

Vaststellen agenda – Goedgekeurd 
Marjolein afwezig (ziek) 

Agnes afwezig (technische problemen digitaal overleg) 
Mededelingen vanuit het CvB 

- Petra stelt een risico-inventarisatie en evaluatie instrument op. 
- IB (Irene Mathijssen) is reeds DGB’er en gaat steeds enkele taken 

van Henk (kwaliteitszorg) overnemen. Zo kan van binnenuit de 

organisatie de kwaliteit geborgd blijven. Vanaf januari 2020 krijgt zij 
hiervoor 4 uur bovenschools. 

- Cindy (directeur Verschoor en Sigmond) heeft een vaste aanstelling 
gekregen. 

- Directeur Sigmond hoort binnenkort de uitslag van zijn gesprek met 

het UWV Er moet wellicht een ‘tweede spoor’ gevolgd gaan worden. 
Medische oorzaken maken het lastig zijn werk te kunnen blijven 

uitvoeren. 
- Lenard (directeur Henri Dunant) is vader van een dochter geworden. 

Marap Q3 bespreken 
Deze ziet er netjes uit. Tim Stelt de vraag, of directeuren op de hoogte zijn 
van de verdeling van de posten en de mogelijkheden/uitdagingen die dit 

voor de scholen individueel biedt. Petra heeft hierover samen met 
Groenendijk in de laatste begrotingsgesprekken uitgebreid toelichtingen 

gegeven.  

Voorlopig rapport herstelonderzoek onderwijsinspectie SooLvA 

Vanmorgen (12-11) gepland hoe en wanneer acties worden uitgevoerd. 
Na de kerstvakantie definitief rapport inspectie. 
De betrokkenheid van inspectie was als zeer positief ervaren. 

 

Concept begroting 2021 

Concept begroting Waarschijnlijk10 december klaar om dan naar gemeente 
te sturen. 

Waarschijnlijk in het nieuwe jaar 2021 krijgt MR/GMR instemmingrecht 
over de begroting. Daar gaan we ons op voorbereiden. 
 

Ventilatie scholen 
Tijdens de meting waren er toch wel wat verschillen. 

27-10 was tweede meting op Biekurf. Die was in orde. 
Voor 6 scholen 30 CO2 meters besteld 

Sigmond en Verschoor hebben dat in nieuwbouw zitten.  
Daarvoor was nog niets in begroting opgenomen. 
Op ‘t Ravelijn wordt het 1 en ander aangepast vanwege vocht vorming. 

Op een enkele school moet er wat aan het soort ramen gedaan worden. 

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


 
Er wordt een subsidieaanvraag gedaan om de kosten te kunnen dekken. 

Deze wordt voor deze coronacrisis beschikbaar gesteld door het rijk. 
 

Dit punt zal vaker op de agenda komen. 
 

Informatie meerjarenformatieplan 
Het meerjarenformatieplan wordt meegenomen in het BFP. Deze is in het 
voorjaar klaar.  

 
WVTK - Petra 

Petra – Inspectie: Het jaarverslag moet o.a.doelen bevatten die de GMR 
nastreeft. Petra vraagt Goof hieraan te denken. 
Overleg CVB/RVT/GMR 10 december 2020 gaat hybride geschieden. Debby 

kijkt of zij een speciale camera daarvoor kan regelen. Fysiek aanwezig zijn 
zal waarschijnlijk mogelijk zijn bij de PWA. Goof vraagt dit na. 
 

Update HH reglement – Is vastgesteld (12-11-2020) 
Er zijn enkele namen aangepast. 

Rondvraag 
Beantwoord in WVTK-Petra 

Sluiting 

 
 

 
 
 

 


