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Actie en besluitenlijst vergadering 

Datum:  9 maart 2022 
 
Aanwezig:    
GMR               Chantal Pijls, Ron van Wessel, Stephan Scheeren, Kim Janssen-Lommen, Remko Dormans, Stephan Gerards,  
  Sandy Verdonk-Gubbels, , Stephanie Palmen, Rob Janssen, Lindsay Tiesters 
 
Afwezig:              Joost Kempen en Ricardo van Wijk. 
Notulen: Marga Wierikx-Dorgeloos 

 

 

Agendapunt Besluit(en) Toelichting 

01. Opening / Welkom  Iedereen wordt welkom geheten. 
 

02.  Vaststelling Agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03. Notulen 25 januari 
2022 

De notulen wordt vastgesteld. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

04.  Profielschets lid RvT 
 Besluit nemen 
 Update door Chantal 

De GMR gaat unaniem 
akkoord met de voorgestelde 
profielschets lid RvT 

Het is een uitgebreide profielschets die uit een algemeen deel en een specifiek deel bestaat. Gezocht 
wordt naar een kandidaat die affiniteit heeft met het primair onderwijs en een onderwijskundige 
achtergrond heeft. 
Voor de GMR is het belangrijk dat de kandidaat de inzet van de GMR als meerwaarde ziet en hij/zij 
aanspreekpunt is voor de GMR. 
De leden van de GMR gaan unaniem akkoord met de voorgestelde profielschets.  
De werving is inmiddels in overleg met de GMR gestart.  
De sollicitatiecommissie bestaat uit 3 leden van de RvT, 2 leden van de GMR en 1 lid van het CvB.  

05  Update NPO  

 

 

 

 

Het DB vraagt na op welke 
momenten de GMR wordt 

Vanuit de PO-tafel wordt aan het ministerie voorgesteld om de termijn voor het inzetten van de NPO-
gelden te verlengen.  
Door de coronamaatregelen van de afgelopen periode lukt het niet om de gelden binnen het gestelde 
termijn van 2,5 jaar in te zetten. Dit komt onder andere omdat een aantal scholen heeft ingezet op extra 
leerkrachten. Deze zijn echter nauwelijks/niet beschikbaar. 
Een aantal scholen heeft de NPO-gelden wel volledig  kunnen inzetten. Het CvB heeft aangegeven dat een 
overleg met de directeuren wordt gepland over dit onderwerp, zodat ideeën over mogelijke ideeën 
kunnen worden uitgewisseld. 
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geïnformeerd over de NPO-
gelden. 

Ideeën  voor de NPO-gelden kunnen op elke moment worden ingediend, hier zijn geen specifieke data 
voor aangegeven.  
Het CvB heeft aangegeven dat de GMR periodiek op de hoogte wordt gehouden. Nagevraagd wordt op 
welke momenten de GMR wordt geïnformeerd. 

06. MR bezoeken 

 Stand van zaken 

 Elk koppel van de GMR heeft vier MR-en gevraagd of zij een MR-vergadering kunnen bezoeken. Streven is 
dat de GMR dit schooljaar vier MR-en bezoekt en het volgend schooljaar voor 1 januari 2023 nog vier MR-
en bezoekt.  
Er zijn maar enkele reacties ontvangen. Aan de MR-en wordt een herinnering gestuurd. Wanneer hier ook 
niet op wordt gereageerd, wordt telefonisch contact opgenomen met een leerkracht MR-lid van de 
betreffende school. 
Ten aanzien van het gesprek met de MR-en wordt opgemerkt dat men niet verplicht is om alle punten 
van de kijkwijzer te bespreken. Belangrijk is dat het gesprek wordt aangegaan met de MR, uitgelegd 
wordt wat de GMR doet en verbinding wordt gelegd met de MR.  
 

07. Verkiezingen 

 Stand van zaken 

 Aanpassingen 
verkiezingsreglement? 

 
 
De verkiezingscommissie 
evalueert het reglement en 
doet een voorstel tot 
aanpassing 

Tot vanavond zijn 7 reacties ontvangen. De deadline is 11 maart om 22.00 uur. 
De nieuwe leden GMR worden met ingang van het nieuwe schooljaar benoemd. Dan wordt de personele 
inzet van de GMR-leerkrachten geregeld en ontvangen de GMR-ouders een vacatievergoeding.   
 
De commissie evalueert het reglement en doet een voorstel tot aanpassing. 
 

08.  Rondvraag  

 

 Voor het bestuursformatieplan wordt een werkgroep geformeerd. Het bestuursformatieplan moet voor  
1 mei a.s. worden besproken. De GMR ontvangt dit document einde maart. 
Ron van Wessel, Rob Janssen, Stephan Scheeren en Chantal Pijls  geven aan dit te willen oppakken. 
 
De thema-avond is op 19 april gepland in het MOVARE-huis.  
De thema-avond is in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Ook de MR-en zijn geïnformeerd. 
 

09  Sluiting  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 


