
 
 

 Notulen GMR vergadering 13-10-2021 
Plaats: De Almgaard 
Aanwezig: Bart, Anneke, Sander, Marjo, Goof, 
Petra, Mandy, Esther (online) 
Afwezig met kennisgeving: Agnes 

Opening Voorstelrondje 

Vaststellen agenda Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen CvB • We hebben vorige week een studiedag met de 
hele stichting gehad. Het programma was 
afwisselend; deels scholing, deels vermaak. De dag 
is overwegend goed ontvangen.  

• Het inspectiekader is recent herzien en voor de 
basisscholen uitgebreid met de thema's 
burgerschap en aansluiting op het voortgezet 
onderwijs. Er staan twee inspectiebezoeken 
(themabezoeken) op het programma: op de 
Wilgenhoek i.v.m. tijdbesteding op 19 oktober, op 
het Ravelijn i.v.m. leskwaliteit, nog geen datum 
bekend. 

• In samenwerking met Irene Mathijssen, 
bovenschools kwaliteitsmedewerker en Henk van 
der Woude (Melior advies) hebben we twee 
gespreksrondes met steeds twee 
schooldirecteuren ingepland. De eerste ronde is 
op 24 november. Dan bevragen we de scholen op 
de diepteanalyse die iedere school heeft gemaakt 
en de acties die zijn gekozen in het kader van de 
NPO gelden. Op 8 en 9 maart bevragen we de 
scholen op basis van de opbrengsten van het CITO 
leerlingvolgsysteem en dan met name op de acties 
die daaruit volgen. We zetten steeds twee scholen 
bij elkaar zodat we elkaar kunnen helpen met 
ideeën en waar het kan gezamenlijk tot uitvoering 
komen. 

• Er is overleg geweest met het schoonmaakbedrijf; 
ik kan acties en eventuele problemen volgen via 
een app. 

• Functieboek: Leraar ondersteuner A is klaar om 
vastgesteld te worden in de GMR, net als de 
procedure van L10 naar L11. De 
functiebeschrijving voor de Ib'ers is nog niet 
helemaal afgerond en volgt later. Wordt 9 
november besproken. 

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


 
 

 

 

 

 

 

• Beloning personeel uitdagende populatie: de 
personeelsgeledingen van de twee MR-en van de 
betreffende scholen hebben hun advies schriftelijk 
gegeven en ontvangen graag de toelage 
gedurende twee jaar. Recent is er nog overleg 
gevoerd door de vakbonden. Ik verwacht dit 
definitieve beleidsstuk binnenkort. Mijn voorstel is 
dat ik dit dan als zodanig laat uitvoeren door het 
administratiekantoor met terugwerkende kracht 
vanaf 1 augustus jl. 

• Er zijn/ worden begrotingsgesprekken door 
Groenendijk met de scholen gepland na de 
herfstvakantie. 

 

Functiehuis, incl. aanvullingen 
onderwijsassistenten en IB 

Zie mededelingen CvB. 

Informatie begroting 2022 
inclusief begroting scholen 

De begrotingsgesprekken worden gevoerd. In november komt 
de begroting opnieuw op de agenda.  

Rondvraag 1 
 

Geen vragen. Bart verlaat vergadering.  
 

Samenstelling en taakverdeling 
GMR leden.  

Voorzitter; Goof 
Secretaris; Mandy 
Penningmeester; Sander  
Notulist; Esther 

Update huishoudelijk 
reglement GMR 

Wordt aangepast en besproken tijdens de volgende 
vergadering op 9 november. 

Rondvraag 2 Anneke vraagt hoe het zit met de MR-start cursus. Goof stuurt 
nogmaals een herinnering rond. Om deel te nemen, kan nog 
worden aangemeld.  

Besluitenlijst  

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

