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 Notulen GMR vergadering 29-03-2022 
Plaats: OBS den Biekurf in Babyloniënbroek 
Aanwezig: Bart, Anneke, Sander, Marjo (via 
Teams) , Goof, Petra, Mandy, Esther (via Teams) 
Afwezig (met kennisgeving): -  

Opening Opening door Goof met Bossche bollen! 

Vaststellen agenda Agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
Een aantal zaken konden nog niet aangeleverd worden. 
Goof geeft aan dat het prettig zou zijn als er eerder duidelijk is 
wat er op de agenda kan blijven en wat er nog niet aangeleverd 
kan worden. 
 
Concept (bestuurs)formatieplan kan vanaf half april 
aangeleverd worden aan GMR. 
Bart denkt dat het concept klaar is voor de voor de  volgende 
vergadering van 2 juni (20 april is groot overleg, geen gewone 
GMR vergadering) 
Marap Q4 / jaarrekening wordt ook verplaatst naar de  
volgende vergadering van 2 juni. 
 
GMR en College van Bestuur moeten in het vervolg samen 
afstemmen wat er op de agenda staat en wat er aan bod kan 
komen tijdens een vergadering. 
Goof en Bart stemmen dit samen af. 
 

Mededelingen CvB • Totaal verzuim binnen de stichting is nog steeds vrij 
hoog. Dit komt door meerdere langdurig zieken en 
corona. Verzuimpercentage is op dit moment 9,3%. 
In quarantaine, maar niet ziek, telt hier niet in mee. 

• Behoefte vanuit directeuren om aan koersplan te 
werken. Er is een Businessmodel gemaakt. Wat is het 
unieke wat je in jouw school wilt uitzetten? Waar ga je 
je op richten? 

• Stakeholdersbijeenkomst; interessant! Verschillende 
partijen bij elkaar. Veel kwam aan bod, hot item was 
duurzaamheid. Van duurzame inzetbaarheid van 
leerkrachten tot duurzaamheid van gebouwen. Kort 
verslag van gemaakt. In volgend MT wordt gekeken 
waar men zich op gaat richten. 
Petra geeft aan dat het fijn was om te horen dat ook 
het welbevinden van kinderen zo belangrijk gevonden 
wordt! Het gevoel is weleens dat het vooral om de 
cijfers gaat.  

• Kwaliteitsgesprekken; ook hierbij is het welbevinden 
van leerlingen zeer belangrijk! Tweede ronde is 
geweest. Steeds met twee scholen en Henk van der 
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Woude. 
Wens is om eens naar een ander leerlingvolgsysteem 
te kijken. Er komt een presentatie van Henk van der 
Woude over de meest gangbare en beste 
leerlingvolgsystemen. De presentatie is voor directie en 
IB’ers. 
Men denkt aan IEP. Marjo en Petra hebben hier al 
ervaring mee. Bart is zeer positief over het IEP 
leerlingvolgsysteem. 

• Men is bezig met het organiseren van een 
studiemiddag over het werken met referentieniveaus. 

• Overheid heeft bepaald dat we een extra jaar krijgen 
om de NPO gelden uit te geven. Geen extra geld, maar 
extra tijd om het uit te geven. 

• Schema onderhoud; er is een partij gevonden om het 
all-in onderhoud in beheer te nemen. Bureau Lakerveld 
gaat dit doen. Het gaat hierbij om het onderhoud wat 
niet onder de gemeenten valt. Het verschilt per 
gebouw of de scholen of de gemeente 
verantwoordelijk is. 

• Volop promotie van de stichting! Deze week wordt er 
een promotiefilm opgenomen voor de stichting. 

 

Rondvraag 1 • GMR: Is er vanuit de gemeente al een vraag gesteld 
over de scholing van vluchtelingen uit de Oekraïne? 
Antwoord Bart: de bedoeling is dat er mensen in een 
Rabobank gebouw worden opgevangen. Hier zou dan 
ook het onderwijs plaats gaan vinden. 
Bart heeft hier inmiddels al mee te maken in het Gooi. 
Cindy wil zich hier voor in gaan zetten binnen onze 
stichting, maar Bart  raadt wat terughoudendheid aan, 
zolang er niet meer bekend is over inschrijving, 
verblijfsduur e.d. 
 

 Bart verlaat de vergadering. 

Jaarverslag GMR Jaarverslag is vastgesteld. 

Groot overleg RvT / (G)MR De komende vergadering, van 20 april, is het groot overleg. 
GMR, RvT en MR’en zijn hierbij aanwezig. Avond is veelal 
informeel en kennismaking met elkaar. 
 
Locatie is de Almgaard. 
GMR regelt een hapje en een drankje voor ong. 25 personen. 
En materiaal om naamkaartjes te maken die avond. 
 
Aanwezigheid op locatie is gewenst! Via Teams meedoen is 
niet praktisch. 
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GMR neemt laptop mee om evt. iets te kunnen noteren. 
Notulen hoeven niet gemaakt te worden. 
 
Er komt eerst een vooraankondiging. 
GMR regelt op een later moment nog de agenda. 
 
Directie is niet bij dit overleg, omdat zij geen lid zijn van de 
MR’en van de scholen. 
 

Cursus behoefte Eind vorig jaar was de start cursus. 
Waar is nu de behoefte aan?  
 
GMR geeft aan graag meer te weten over wie verantwoordelijk 
is voor wat (bijv. ouderbijdrage). 
 
De vraag waar behoefte aan is bij de MR’en wordt ook 
voorgelegd tijdens het groot overleg op 20 april. 
 

Financiële verantwoording Vergoeding per bijgewoonde vergadering en km-vergoeding 
voor de oudergeleding van de GMR. 
 
Ieder ouderlid geeft aan voor de periode van september-
december 2022 aan de penningmeester door wanneer ze 
aanwezig geweest zijn en hoeveel km er gereden is. 
Bij Marije wordt nagevraagd hoe dit aangeleverd moet worden. 
 

Rondvraag 2 Er worden vragen gesteld over de personeelsadministratie, 
SooLvA loopt wat achter. We gaan hier schriftelijke vragen over 
stellen aan de bestuurder 

Sluiting vergadering  

Besluitenlijst  - 

Todo lijst: GMR: 

• Contact opnemen met Bart over functioneren 
administratie/Groenendijk. 

• Agenda voor groot overleg op 20 april 
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