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Notulen GMR Paraatscholen   
 

                                                  
Schooljaar:  2020-2021 
Nummer: 003 
Datum: 06-01-2021 
Locatie: via TEAMS   
Tijdstip: 19.30 u – 21.00 u   
Notulist: Brigit 
 
Aanwezig: Marcel, Karolien, Bram, Sacha, Christine, Natasja, Wilma (tot 20.00 u), Dave en Brigit     
Afwezig m.k.g.: Marieke  
Gasten: Marjolein (bestuurder)  
 
1. Opening 

Dave opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Dave geeft een toelichting op de 
afwezigheid van Marieke. Vanuit de GMR wordt er voor een attentie gezorgd richting 
Marieke.  

 
2. Vaststellen notulen 09-11-2020 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.   
Aanvullende mededeling: Partnerschap CNV – jaarcontract verlengd. 

       
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Vanuit bestuur: 
Voor advies op hoofdlijnen: begroting 2021       
De ambitiegroep financiën heeft tekst en uitleg gehad van Frans Heming en geeft positief 
advies op de begroting van 2021. 
Vragen/opmerkingen vanuit de vergadering: 
1. De begroting 2021 sluit met een batig saldo van € …... Dit saldo loopt in de  

daaropvolgende 3 jaren als gevolg van een dalend leerlingaantal en bij een gelijkblijvende 
personeelsomvang op tot € …..  
Deze tekst roept vragen op, nog even kritisch naar kijken.(actie Marjolein) 

2. Frans Heming (controller) op afroep een keer uitnodigen om ons wegwijs te maken in de  
financiën van Paraatscholen.  

3. Er zit verschil in afdracht tussen de verschillende SWV. Waarom? Wat maakt het 
verschil? Het verschil zit in het percentage verwijzingen naar SO en SBO. 

4. Opvallend zijn de hoge investeringsbedragen voor 2021 betreffende ICT en meubilair.  
ICT heeft te maken met eenmalige grote aankoop van digitale middelen en wat betreft 
meubilair; de verhuizing van 3 scholen naar het Het Gele Park. 
 

Prognoses leerlingaantallen vs uitstroom 
Er is een notitie geschreven door de bestuurder over leerlingaantallen Paraatscholen.  De 

conceptversie is klaar en ligt nu bij de directeuren. Als deze gereageerd hebben, dan wordt 

deze notitie gedeeld met de GMR. Zodra deze goedgekeurd is gaat de notitie naar de 

gemeenten en komt ter info naar de scholen..  

  
Wijziging voorgenomen besluit tot fusie Reflexis - Lima per 1 januari 2020 naar 1 augustus 
2020 (wordt maandag 14 december besproken in RvT, daarna volgt er een brief) 

 
  Brief met uitstel voorgenomen besluit tot fusie van 1 januari 2021 naar 1 augustus 2021. 
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We plaatsen voor de kerstvakantie nog een bericht op Intranet, zodat alle medewerkers op 
de hoogte zijn.   
         
De brieven voor ouders/verzorgers en medewerkers n.a.v. de lockdown.  

 
 https://infowms.nl/content/advies-goede-medezeggenschap 
 Hier kan een MR scan gemaakt worden. Wellicht komen hier nog punten uit voor de MR, 
 GMR, bestuur of Raad van Toezicht. 

                                                                                                      
4. Informatie vanuit het bestuur (Marjolein)       

Fusie: Stand van zaken 
Alle gemeenten hebben ingestemd met de FER en de concept akte van oprichting. Dit is wel 

per mail binnengekomen, Maar er is nog niet van alle gemeenten een schriftelijk bevestiging 

ontvangen. Zodra deze binnen zijn kan de lichte fusietoets aanvraagt worden. Na ongeveer 

4-6 weken kan het DGO aangevraagd worden. Dan zal er voor de GMR ook werk aan de 

winkel zijn.  Er is een brief opgesteld naar de ouders/verzorgers.  

Lockdown 
- Vanuit het bestuur is ervoor gekozen om het protocol niet te wijzigen, omdat er alleen 

wijzigingen zijn volgens de RIVM richtlijnen. Mochten er andere wijzigingen zijn, dan wordt 

het protocol wel gewijzigd. 

- Er vindt aankomende week een gesprek plaats met de directeuren over de opvang van 

kinderen en de vraag wat kwetsbare leerlingen zijn. N.a.v. de lockdown heeft er een webinar 

plaatsgevonden van de PO Raad. Daar is de discussie op gang gekomen wat kwetsbare 

leerlingen zijn. Tot op heden worden alle kwetsbare leerlingen zoveel mogelijk opgevangen 

en krijgen een aanbod (voor enkele dagen/momenten) op school. 

 Beoordelingsformulieren OOP 

 De ambitiegroep P&O heeft de beoordelingsformulieren opgesteld. Ze liggen nu voor bij de  

 directeuren. Zij kunnen tot 15 januari reageren. Daarna zullen ze bij de GMR voorgelegd   

 worden, ter instemming van de PGMR.  

 Kennismaken met Frans Heming en Nina Westervelt 

 Frans Heming, controller en Nina Westervelt hoofd P&O -> Zij stellen samen met het bestuur   

 het beleid op en zouden het fijn vinden om een keer aan te mogen sluiten in een 

vergadering. Namens de GMR leden welkom om een keer aan te sluiten en kennis te maken.  

 
5. Ambitiegroepen (stand van zaken uitwisselen)               

1. Communicatie :   Bram – Natasja  
2. Financien en beheer :  Dave – Natasja – Marcel 
3. Identiteit :    Christine – Karolien   
4. Onderwijs en kwaliteit :  Karolien – Marcel – Christine – Bram  
5. Personeel :    Dave –Sacha – Wilma  
6. AVG :     Christine – Bram – Sacha 

         
6. Rondvraag  

Karolien – MR scan. Ten aanzien van de fusie – er is geen contact met de achterban 
geweest. Contact met de achterban, dat was ook een van de actiepunten van de missie/visie 
avond, maar mede door de komst van corona op de lange baan geschoven.  
Actiepunten missie/visie opnieuw oppakken: 
- nieuwsbrief maken    Bram/Natasja. 
- MR scan bekijken       Bram/Natasja. 

     
7. Sluiting   

Dave bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.35 u  
 

 
   

https://infowms.nl/content/advies-goede-medezeggenschap
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Jaarplanning GMR schooljaar 2020-2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Datum Type vergadering Locatie 

1 Donderdag 17 september Reguliere GMR vergadering  De Kei  - L’voorde 

* Nader te bepalen Etentje – afscheid GMR leden Nog plannen 

* Dinsdag 13 oktober MR – GMR avond –  Vastgelegd 15-05-20 

geannuleerd wegens 

corona 

2 Maandag 9 november Reguliere GMR vergadering  Via TEAMS  

* Maandag 23 november RvT – GMR Nader te bepalen 

3 Woensdag 6 januari Reguliere GMR vergadering Via TEAMS 

4 Dinsdag 23 februari Reguliere GMR vergadering Op Koers - Varsseveld 

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

6 Donderdag 17 juni Reguliere GMR vergadering Op Koers - Varsseveld 

*  Maandag 28 juni RvT – GMR Nader te bepalen  
Totaal 10 avonden  

 


