
P a g i n a  1 | 3 

 

 
 
 

 

Notulen GMR Paraatscholen   
 

                                                  
Schooljaar:  2019-2020 
Nummer: 003 
Datum: 08-01-2020 
Locatie: St. Ludgerusschool  
Tijdstip: 19.30 u – 21.30 u   
Notulist: Brigit 
 
Aanwezig: Hanny, Marcel, Karolien, Dave, Bram, Peter, Natasja en Brigit     
Afwezig m.k.g.: Sascha en Christine 
Gasten: Marjolein en Frans (bestuurders)  
 
 
1. Opening 

De voorzitter, Dave heet iedereen welkom.       
      

2. Vaststellen notulen 05-11-2019 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten lijst wordt bijgewerkt. 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken:  

Terugkoppeling GMR/RvT avond 
De bijeenkomst is gehouden op de St. Jorisschool. Er is niet gewerkt met een agenda, het 
was een freestyle bijeenkomst.  
Bespreekpunten die vanuit de GMR aan de orde geweest zijn: 
- De voortgang van de hervormingen n.a.v. missie/visie bijeenkomsten met Ruud de Sain. 
- Vergaderstructuur en pro actieve houding t.a.v. het bestuur. 
- Werken met ambitiegroepen.  
- Knelpunten onderwijs; werkdruk, krimp en personele bezetting. 
Het was een open gesprek waarbij gekeken is hoe en waar beide partijen elkaar kunnen 
vinden. Dit laatste geldt ook voor de samenwerking met de bestuurders. De RvT was dit keer 
vooral de aanhorende partij. De volgende GMR/RvT bijeenkomst staat gepland voor 
maandag 29 juni 2020. 

      
4. Informatie vanuit het bestuur (Frans/Marjolein)      

- Presentatie door Frans over de begroting 2020 en meerjarenbegroting.  
Frans geeft een duidelijke uitleg over de financiële realisatie 2019 en de begroting van 
2020, met als opmerking dat de kwaliteit van het onderwijs leidend is en de financiën 
hierbij een middel zijn. 

- Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand  
(klokkenluidersregeling) – stand van zaken. Dit punt komt terug op de agenda van 5 maart.   

- Protocol AGSI – toevoeging SOT – stand van zaken. Dit punt komt terug op de agenda 
van 5 maart.   

 
5. Verkiezingen – wervingscampagne actie oppakken     

Werving 2 leden oudergeleding. Vacature brief uitdoen naar ouders. Dave en Brigit pakken 
dit op.  
 
 
 
 



P a g i n a  2 | 3 

 

Aanvullende informatie: 
- Facilitering uren inzet personeelsgeleding GMR  

Deze uren worden op schoolniveau gefaciliteerd en hiervan kan, indien nodig vervanging 
bekostigd worden. Dit is een belangrijk punt voor de werving van nieuwe PGMR leden. 
Actiepunt voor de GMR: 
Dit punt nogmaals benoemen tijdens de jaarlijkse GMR/MR avond. 
Actiepunt voor de bestuurders: 
Dit punt nogmaals onder de aandacht brengen tijdens het BDS overleg. 

                                                                                      
6. Eigen invulling agenda  

- Definitief maken datum/locatie/tijdstip missie/visie avond. 
Datum: donderdag 30 januari – aanvang 19.30 u. Locatie volgt nog.  

- Doornemen jaarverslag, begroting en activiteitenplan. Toelichting over de totstandkoming 
tijdens de vergadering.  

 
(Her)inrichten werkgroepen           
Wij werken vanaf dit schooljaar met Ambitiegroepen, zoals deze ook op bestuursniveau zijn 
geformeerd:  
1. Communicatie :   Peter – Bram – Natasja 
2. Financien en beheer :  Dave – Natasja – Marcel 
3. Identiteit :    Christine – Karolien - 
4. Onderwijs en kwaliteit :  Hanny – Karolien – Marcel – Christine – Bram – Peter  
5. Personeel :    Dave – Hanny – Karolien 
6. AVG :     Peter – Christine – Bram  

Twee punten uit de vorige vergadering die zijn blijven liggen: 
-  Nieuwe organisatie voor de MR/GMR avond kiezen.  
   Natasja, Bram en Dave pakken dit op. 
-  Organiseren GMR/|RvT vergadering voor 29 juni 2020. 
   Locatie vastzetten ( De Ploeg Varsseveld) en uitnodiging versturen. Brigit pakt dit op. 

7. Rondvraag             
Hiervan is geen gebruik gemaakt.         
   

8. Sluiting              
De voorzitter, Dave bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 21.20 u. 
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Jaarplanning GMR schooljaar 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
       

     

 Datum Type vergadering Locatie 

1 Donderdag 12 september Reguliere GMR vergadering  De Kei  - L’voorde 

* Vrijdag 20 september – 19.00 

u 

Etentje – afscheid GMR leden Stadspomp Groeno 

* Woensdag 25 september  Basiscursus 

medezeggenschap( CNV) 

De Kei – L’voorde 

(St.Ludgerus- tijdelijke 

locatie – V.veldseweg 

12)  

* Maandag 14 oktober Extra vergadering missie/visie ??  

2 Dinsdag 5 november Reguliere GMR vergadering  Op Koers - Varsseveld 

* Maandag 25 november RVT – GMR Nader te bepalen 

3 Woensdag 8 januari Reguliere GMR vergadering De Kei – L’voorde 

4 Donderdag 5 maart Reguliere GMR vergadering Op Koers - Varsseveld 

* Donderdag 26 maart MR – GMR avond Nader te bepalen 

5 Dinsdag 21 april Reguliere GMR vergadering De Kei – L’voorde 

6 Woensdag 3 juni Reguliere GMR vergadering Op Koers - Varsseveld 

*  Maandag 29 juni RVT – GMR Nader te bepalen  
Totaal 12 avonden  

 


