Notulen GMR Vergadering 12 januari

Datum:
Tijd:
Locatie:
Notulist:
Aanwezig:

Afwezig:
Afwezig
met kennisgeving:

Dinsdag 12 januari 2021
19.30 uur
Microsoft Teams
Samara Dragstra
A. Mulder (secretaris), L. Sleumer, J. Koopmans,
H. Coehoorn, J. Bos, E. Schepers (DB lid), F. Knot,
R. van Erkel (voorzitter), P.E. Bos, M. Saathof, J. Schat
(adviseur), G. Slopsema.
M. Samshuijzen, R. Doornbusch, P. Caspers,
Y. van Dijk
G. Bartelink

Huishoudelijke mededeling: Elsa Schepers is nu het derde bestuurslid.
Aandachtspunten:
Vraag is ook wat het betekent voor de GMR, want je zal dan ook maar 1 GMR hebben.
Er zijn nogal wat cultuurverschillen tussen de beide scholen, ook qua achterban (ouders) die
zitten niet te wachten op een fusie. Dus de haalbaarheid zal zo breed mogelijk gepeild moeten
worden. Hoe zit het met de cultuurverschillen binnen de scholen?
Volgens de grondwet dienen er een bepaald aantal openbare scholen te zijn, hoe gaan ze hier
invulling aan geven?
VCPO heeft raad van toezicht en bij L&E heb je een bestuur, dus hoe gaat dit vormgegeven
worden en samengevoegd? Een bestuur zal er ook dichter op zitten dan een raad van toezicht,
dus als er wat speelt komt dit sneller aan het licht bij een bestuur.
Hoe behoud je nou je identiteit als school als je zo’n samenwerking aangaat?
Wat gaat dus de visie zijn op de kleine scholen? Dat ze klein zijn wil niet zeggen dat het
gelijk samengevoegd moet gaan worden.
Hoe zit het met de huidige functies binnen de scholen, hoe gaat dit samengevoegd worden?
In het koersplan staat ook ‘’dicht bij huis het onderwijs hebben’’ hoog in het vaandel, wat
gaan hiervoor de gevolgen zijn?
Belangrijk ook om aan te geven hoeveel mensen er ondervraagd zijn, hoeveel leerkrachten/
ouders etc.

GMR staat er positief tegenover mits de vragenlijst wel alle personeelsleden en ouders
bereikt, dan kan eenieder die wil daar antwoord op geven en is het niet zo dat enkelen voor de
massa spreken.

Tot slot:
De aandachtspunten zullen opgenomen worden in een stuk welke de voorzitten gaat maken.
Hij stuurt deze naar de GMR leden zodat zij hier hun op- en of aanmerkingen bij kunnen
geven. Vervolgens wordt dit dan doorgestuurd naar het bestuur van L&E. Als de
bestuursleden van het GMR hun gesprek n.a.v. de intentieverklaring gehad hebben dan zal de
voorzitter hiervan weer iedereen op de hoogte stellen via de mail.

