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Notulen GMR vergadering 
 

 
Datum:   Woensdag 21 april 2021 
Tijd:   19.30 uur 
Locatie: Microsoft Teams 
Notulist: Samara Dragstra 
Aanwezig: Ralph van Erkel, Aris Fickweiler, Mirjam Smit-Saathof, Janke Koopmans, Floris Knot, Elsa 

Schepers, Lina Sleumer, Geert Bartelink, Jeroen Bos, Peter Edward Bos, Hilde Coehoorn, 
Johan Schat. 

 
 

Nr Onderwerp Actie Status / Fase: Bijlage   

1 Opening Voorz   
 
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 
 
2 Vaststellen agenda Allen Vaststellend Nee 

 
Het punt mededelingen mist in de agenda, deze wordt toegevoegd als punt 10. 
Hierna is de agenda vastgesteld. 
 
3 Verslag(en) vorige vergadering(en) Allen Vaststellend Ja (Bijlage 1) 

 
Niemand heeft op- en of aanmerkingen, het verslag van 10 maart is hierbij vastgesteld. 
 

4 STAVAZA haalbaarheidsonderzoek L&E + 
VCPO  Aris Informerend Ja (Bijlage 2) 

 
Aris geeft een korte samenvatting/ update over het haalbaarheidsonderzoek. 
 
De vragen: 
1. De negatieve gevolgen voor L&E, heeft niks met de fusie te maken maar meer met de regels vanuit 
ocw waaraan voldaan moet worden. 
2. Gekeken wordt naar diploma’s maar ook naar aanbevelingen/ getuigschriften. L&E kijkt dus niet alleen 
naar diploma’s. 
3. Dit houdt in dat de gevraagde geledingen verder geen bezwaren zien, maar verder lopen de 
onderzoeken nog. 
4. Mensen moeten niet meer mobiliseren, wel dat het makkelijker kan omdat er meer scholen zijn. Het is 
dus niet de bedoeling om mensen meer door te schuiven. 
5. Prognoses komen nooit uit, maar als je naar de trend in alle scholen kijkt dan is de dalende trend wel 
waarneembaar. 
 
De voorzitter vraagt nog hoe de directeur VO erover denkt, worden zij hier wel in meegenomen of niet? 
Het antwoord is dat er meerdere adviezen zijn, er moet nu blijken wat hieruit komt daar het nu nog 
adviezen zijn die allen een andere richting op gaan. Momenteel worden de adviezen dus nog uitgewerkt. 
 
De voorzitter vraagt ook nog naar de onderwijskwaliteit, er zijn inspecties geweest bij beiden, hieruit komt 
dat er geen vergelijkingen mogelijk zijn omdat beiden sterk afwijken van elkaar in hun rapportage opzet. 
 
Wat betreft het samenwerken met VCPO, zij hebben geen VO, hoe gaat dit vormgegeven worden? Dit is 
allemaal wel heel open met elkaar besproken, echter de gesprekken zijn nog bezig en er moet nog 



 
 

gekeken worden hoe het gaat lopen/opgepakt gaat worden. Uitgangspunt hier is dat het onderwijs 
behouden moet worden en hier wordt dan ook van beide kanten breed op ingezet. 
  
De rapportages moeten nog besproken worden met het stafbureau. Tevens gaat de vraag nog bij de GMR 
neergelegd worden: ‘’Wat ziet de GMR als meerwaarde aan de fusie?’’. 
Ouders en personeel gaan ook nog meegenomen in de aankomende stappen. 
 
STAVAZA (haalbaarheidsonderzoek L&E) zal vanaf nu een vast agendapunt zijn voor de GMR agenda. 
 
 

5 BFP (bestuur formatieplan) Aris Informerend Ja (Bijlage 3, 3.1 
en 4) 

 
Johan Schat, adviseur van de GMR geeft nog even kort weer wat er in zijn adviesrapport naar voren komt. 
Bladzijde 20 van het rapport, L&E krijgt een culturele bijdrage voor de scholen maar deze zit niet in het 
bestuursformatieplan verwerkt. Aris gaat dit nog uitzoeken voor Elsa en stuurt de uitwerking naar de 
voorzitter zodat dit binnen de gehele GMR gedeeld kan worden. 
 
Het bestuur formatieplan ligt ter goedkeuring voor aan de GMR. 
 

6 Functieomschrijving secretarieel administratief 
medewerker PO L&E  Aris Informerend Ja (Bijlage 5) 

 
De functieomschrijving wordt vernieuwd. Er zijn overleggen geweest met de mensen die een dergelijke 
functie bekleden en met de betreffende directeuren. Aan de hand hiervan is er een nieuwe 
functieomschrijving opgesteld welke vervolgens bekeken en goedgekeurd is door een externe organisatie.  
 
Hij ligt hierbij ter goedkeuring voor aan de GMR. 
 
7 Centrale Schoolgids Aris Informerend Ja (Bijlage 6) 

 
Belangrijke wijziging is de schorsing, deze is aan de wet getoetst en aangepast. 
Elsa Schepers geeft aan dat zij niet vermeld wordt als lid van de GMR, onder de voorzitter, hier staat nog 
‘’lid: vacature’’. Dit gaat aangepast worden. 
 
Dit document ligt ter goedkeuring voor aan de GMR. 
 
8 Koersplan Aris Informerend Ja (Bijlage 7) 

 
Het koersplan is nader uitgewerkt, tussen het PO en VO is gezorgd dat alles goed leesbaar is tussen de 
koppen. 
Gevraagd wordt nog wat er onder richtpunten voor de planperiode, punt 3, wordt bedoeld met het 
genoemde nb’tje. Deze gaat eruit, luidde als volgt: 
‘’Veilige, gezonde en goed gefaciliteerde gebouwen (nb: in welke kernen willen/kunnen we deze blijven 
aanbieden?); adequate ondersteunende diensten’’. 
 
Dit document ligt ter goedkeuring voor aan de GMR. 
 
9 Samenwerking kinderopvang Ralph Informerend Nee 

 
Er zal een notitie gemaakt worden met hierin waarom L&E het belangrijk vind om samenwerking 
kinderopvang te realiseren. Dus hoe dit eruit kan komen te zien en waar zit L&E dan aan te denken. Dit 
gaat nog aangeboden worden aan de GMR, Aris zal een notitie opstellen hieromtrent. 
 
10 Mededelingen Ralph   
 
Er komt een vacature voor een nieuw toezichthoudend lid in het Algemeen Bestuur. Er ligt al een 
profielschets klaar, er wordt nu gezocht naar iemand die bij de benoemingscommissie wil zitten vanuit de 
GMR. 
 



 
 

Aris geeft nog aan dat er sneltesten komen, deze zullen op vrijwillige basis gebeuren, het moet thuis en is 
preventief. Als je dus al klachten hebt dien je een andere test te doen. De sneltest zal gratis aangeboden 
worden en zijn alleen voor leerkrachten bedoeld. 
 

Korte pauze met de mogelijkheid om Aris individueel te spreken 
 
De voorzitter geeft aan dat hij in de notulen tegen kwam dat hij nog zou antwoorden op de brandbrief en 
hier een opzetje voor zou rondsturen. Dit heeft hij niet gedaan maar hij heeft wel een antwoord gestuurd, 
hierbij is dit dus wel opgelost nu. 
 
10 Besluitvormende punten Allen Vaststellend Nee 
 

- Het bestuursformatieplan: Deze ligt ter goedkeuring aan de personeelsgeleding van de GMR. 
De personeelsgeleding van de GMR is akkoord. 

- Functieomschrijving secretarieel administratief medewerker PO L&E: De GMR is akkoord. 
- Centrale schoolgids: GMR is akkoord. 
- Koersplan: GMR is akkoord, mits Elsa Schepers nog benoemd wordt als GMR lid. 

 
11 Toegevoegde agendapunten en afsluiting Allen Informerend Nee 
 
Er wordt afscheid genomen van Samara als secretaresse. Bedankt allen! 
De voorzitter vraagt of mensen hem nog even willen mailen als iemand het zit zitten om aan te sluiten bij 
de benoemingscommissie voor de nieuwe toezichthouder van het Algemeen Bestuur. 
Gevraagd wordt nog wat voor toezichthouder er gezocht wordt, het antwoord is iemand met veel 
netwerken en die bekend is met de omgeving. 
 
12 Afsluiting Voorz.   
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:44 uur. 
 

 


