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Notulen GMR vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Notulist:
Aanwezig:

Woensdag 29 september 2021
19.30 uur
Jansenius de Vries te Warffum
Henny Schuiring
Nienke Compier, Freek Toornstra, Hilde Coehoorn,Ralph van Erkel (VZ), Aris Fickweiler,
Mirjam Smit-Saathof, Janke Koopmans, Geert Bartelink, Johan Schat, Gerard Slopsema
Afwezig met kennisgeving; Jeroen Bos, Elsa Schepers, Floris Knot
Afwezig zonder kennisgeving: Martijn Samshuijzen, Patrick Caspers, Renée Doornbusch, Arie
Mulder,Yvonne van Dijk,
Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

VZ

Status / Fase:

Bijlage

Vaststellend

Nee

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
2

Vaststellen agenda en mededelingen

Allen

Opgemerkt wordt dat het verslag van het Directeuren Overleg niet meer ontvangen wordt. D-B PO noteert
dit en zorgt voor opvolging.
D-B PO heeft 2 mededelingen:
De tussentijdse rapportage is gereed en gemeld wordt dat L&E PO binnen de begroting is gebleven.
Tussen de opgevangen Afghaanse vluchtelingen in Zoutkamp is een aantal kinderen binnen de
leeftijdsgroep 4 tot en met 12 jaar. L&E heeft aangeboden om onderwijs te bieden aan deze groep van 60
kinderen. Op dit moment wordt het proces opgetuigd en dit wordt kostenneutraal gedaan. Vanuit het
ministerie zijn hier namelijk beschikbare gelden voor. Er wordt meegedacht en opgemerkt dat de 9
Wieken in Winsum een taalschool heeft maar hier is geen ruimte voor deze groep kinderen.
Dit initiatief wordt overigens in samenwerking met het VCPO opgetuigd.

3

Verslag(en) vorige vergadering(en)

Allen

Vaststellend

Ja (Bijlage 1)

Enkele opmerkingen:
Jeroen Bos staat zowel bij afwezig als aanwezig. Hij was aanwezig en dit wordt aangepast in het verslag.
Op pagina 1, punt 4 het woord ‘we’, vervangen in ‘L&E’.
Op pagina 3, punt 8 ‘In de bestuurlijke fusie’ vervangen door ‘Bij een eventuele bestuurlijke fusie’.
Na bovengenoemde opmerkingen en suggesties ter verbetering wordt het verslag van 30 juni 2021
goedgekeurd en vastgesteld.
4

Nieuwe leden GMR

VZ

Informerend

De VZ heet de nieuwe leden van harte welkom en we doen een voorstelrondje.

Nee

De VZ heeft de Klinkenborg in Kantens benaderd voor een nieuw lid maar heeft geen reactie ontvangen,
Opgemerkt wordt dat de GMR verslagen niet terug te vinden zijn op de website. Dit wordt opgepakt door
de secretaris van de GMR.

5

Samenwerking Kinderopvang

DB-PO

Informerend

Nee

Dit inhoud van het besprokene is vertrouwelijk en is om deze reden niet genotuleerd.
6

STAVAZA bestuurlijke fusie

DB-PO

Informerend

Nee

Een beoogd projectleider is benoemd en een communicatieadviseur is betrokken om dit proces in goede
banen te leiden. Voor de herfstvakantie is er een overleg gepland waarop het tijdspad helder wordt
gemaakt. Opgemerkt wordt dat ouders en leraren de noodzaak zien maar nieuwsgierig zijn naar de
uiteindelijke vormgeving. Onder de leraren leeft wel spanning over de praktische uitvoering. L&E heeft 1
reactie ontvangen vanuit een ouder m.b.t. de timing van de mailing net voor de zomer.
7

RI&E

DB-PO

Instemmend

Ja (Bijlage 3)

Aan het eind van het kalenderjaar zal er per school een concreet plan zijn. Dit wordt met de MR
besproken en in de GMR wordt besproken wat bovenschools kan worden geregeld.
Wat noodzakelijk, nuttig en nodig is wordt zeker uitgevoerd. De acties die minder urgent zijn, wordt mee
gewacht totdat L&E helder heeft hoe de eventuele bestuurlijke fusie eruit gaat zien.
De (G)MR dient in te stemmen met het Arbo plan
D-B PO vraagt om instemming met de te nemen stappen rondom het uitvoeren van RI&E vanuit de GMR
later vanavond. De afgevaardigden uit de P geleding wordt per mail naderhand geïnventariseerd
aangezien niet iedereen aanwezig is vanavond.
8.

Arbeidsmarkttoelage NPO

DB-PO

Besluitvormend

Ja (Bijlage 4)

Er is extra geld beschikbaar voor leerkrachten op scholen met een hoog risico op potentiële achterstand.
Scholen met een schoolgewicht boven de 35 komen in aanmerking voor deze toelage. M.b.t. de verdeling
van de NPO gelden heeft L&E goedkeuring nodig van de GMR. Er is één school die in aanmerking komt
voor de arbeidstoelage op basis van de berekeningen van het schoolgewicht namelijk NBS De Sterren in
Uithuizermeeden. De gelden worden voor 2 jaar verstrekt.
De GMR stemt in met het besluit dat de NPO gelden worden verstrekt aan NBS De Sterren.

9

Aanschuiven toezichthoudende bestuursleden

VZ

Informerend

Nee

2 keer per jaar dienen er enkele toezichthoudende bestuursleden aan te schuiven bij het GMR-overleg.
Dit betekent dat er 2 toezichthouders een half uur op het GMR-overleg van 8 december in gesprek zullen
gaan met de GMR leden. De leden worden alvast van harte uitgenodigd om na te denken over welke
vragen ze willen stellen.
10

RI&E

Allen

Besluitvormend

(Zie bijlage 3)

Freek Toornstra en Hilde Coehoorn geven aan afgevaardigde te willen zijn m.b.t. het Arboplan. Wel gaat
er nog een inventariserende mail uit omdat niet iedereen aanwezig is.
Met het voorstel RI&E wordt ingestemd.

11

Kennismaking GMR VCPO

Allen

Informeren

Nee

Per mail volgt een datum voorstel voor een kennismakings etentje met de GMR leden van VCPONG.
De VZ neemt contact op met de VZ van de MR vanuit het VCPONG om het contact moment in januari in
te regelen.
12

Eventueel toegevoegde agendapunten en
afsluiting

VZ

Informerend

Nee

Geen en de vergadering wordt om 21.30 gesloten

ACTIES:

NR

Onderwerp

Uitvoerend

20210929 01

Verstrekken DO verslagen

20210929 02

Actualiseren verslagen GMR op de website L&E Secr.

Doorlopend

20210929 03

Mail naar leden m.b.t. inventarisatie afgevaardigd VZ
GMR Lid t.b.v. Arbo plan

Niet bepaald

20210929 04

Mail richting leden rondom datum kennismaking VZ

Niet bepaald

GMR leden VCPONG

D-B PO

Gereed
Doorlopend

