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Verslag:  Vastgesteld 
 
Notulen: GMR-Leerrijk! 

Datum:  14-07-2021  

 

 

 
Aanwezig:  Chris van der Wal (pers.), Ineke van Riemsdijk (pers. Bs 

Baardwijk), AnneMarie Bruurmijn (pers.), Sylvana Coumans 

(pers.), Petra de Jager (bestuurder), Erik Grigorjan (ouder Bs 

Besoyen), George Kempff (ouder Bs Meerdijk), Eric 
Michgelsen (ouder BS De Kinderboom), Armand Schuffelers 

(ouder Bs Meerdijk). 
Nicole Mangels (notulen). 

Afwezig:   
Afwezig zonder afmelding:     

Voorzitter:    Armand Schuffelers 

Notulist:    Nicole Mangels 
 

 
1. Opening.  

Armand opent de vergadering. 

 
2. (I) Inventariseren van vragen aan Petra n.a.v. MaRap en evt. mededelingen  

 
Deel 2, met Petra  
 

3. Actiepunten notulen 14-06-2021 
 Toelichting taalimpuls bestuursformatieplan: de GMR heeft geen wijziging gezien. 

Staand beleid blijft zolang geldig. Taalonderwijs blijft nodig voor de doelgroepen. Er 
is nog geen nieuw beleid, wel is er met de directeuren naar de kaders gekeken. 

Wanneer er verandering op het beleid is, gaat dit naar de GMR. De expertise van nu 

van de Taalondersteuners moet verweven worden met wat er in de klas gebeurt door 
de groepsleerkrachten. De subsidie van de Gemeente Loon op Zand is stopgezet. 

Vorige week zijn er gesprekken geweest met als uitslag aanbevelingen van diverse 
geledingen die in een verslag gezet zijn. Elk kind moet de ondersteuning gegeven 

worden die nodig is, ongeacht de subsidie. De kwaliteit die er al is moet geborgd en 
benut worden volgens de GMR. 

  

Bestuursformatieplan: de vorige keer is deze zin op pagina 9, hoofdstuk 4, 
toegevoegd, over ontwikkeling taalonderwijs. "De ontwikkeling van taalonderwijs 
dient binnen de scholen zoveel als mogelijk subsidie onafhankelijke opvolging te 

krijgen". Petra vindt dat ze hiermee recht doet aan het stuk. Deze versie heeft de 

GMR niet gehad. Petra stuurt het stuk door en past de ondertekeningsdatum aan. De 

GMR stemt in na ontvangst van het plan.  

De andere actiepunten schuiven door. 
 

4. (I) Mededelingen/informeren van en vragen aan College van Bestuur n.a.v. Marap 
- 

 

5. (B) Bestuursformatieplan 
 Reeds besproken onder punt 3. 
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6.  (I) NPO-gelden, plannen in grote lijnen 
 Er is nu nog geen document om te delen. De scholen denken na over de 

kwaliteitsontwikkeling. Petra wil de bestuursrapportage hierover in september met de 
GMR delen. De scholen hebben overleg met hun MR’s over de inzet. De GMR vindt 

dat je in moet zetten op de lange termijn, omdat de NPO-gelden incidenteel zijn. 

Petra merkt op dat de scan laat zien waar nu de aandachtsgebieden liggen. De GMR 
merkt op dat de rol van de GMR heel klein is, maar wel invloed heeft op plannen op 

bestuursniveau. De GMR wil hierbij betrokken worden. Petra wil de afwijkingen in 
beeld brengen en het totaal duidelijk krijgen. In september komt dit op de agenda. 

 
7. (I) Stand van zaken focusgroep onderwijskwaliteit 

De focusgroep bestaat uit een groep directeuren en Inge van de Ven (PO-Raad). Er is 

een verbeterplan, dit wordt overgedragen aan de werkgroep. Hieruit zullen acties 
volgen. Deze rapportage gaat eerst naar de werkgroep onderwijskwaliteit. Petra zal 

hem daarna ter info delen met de GMR. Sluit iemand van de GMR aan bij deze 
werkgroep, is dat wenselijk? 

 

8. (I) Dashboard 
 Presentatie door Petra.  

 
9. (I) Bezetting GMR 

Het is aan de directeuren en bestuurder om de GMR onder de aandacht te brengen. 
Er zijn geen reacties geweest voor de personeelsvacature. Het is bij het personeel 

nog te weinig bekend wat de GMR doet. Bij het faciliteren hoort ook een opleiding / 

ontwikkelingsmogelijkheden. De vacatures van de GMR zouden ook in het vacature-
overzicht van Leerrijk! moeten staan. Petra kijkt wat ze hiermee kan doen. Er volgt 

een herinnering naar de MR’s die nog niet hebben gereageerd op de stemming voor 
de ouderleden. 

 

10. (I) Ingekomen brief MR 
De MR van de Veste heeft een brief gestuurd naar de GMR. Ze hebben zorgen over 

de verdeling van de gelden. Ze zijn benieuwd of de GMR de boodschap duidelijk 
heeft overgebracht de vorige vergadering. Dit is gebeurd! De GMR gaat niet over de 

hoogte en verdeling van de bedragen. Deze vergadering is nogmaals aan Petra 

duidelijk gemaakt dat deze zorgen er zijn en dat de GMR die begrijpt. Het is niet aan 
de GMR om actie te ondernemen over de verdeling, maar wel als het gaat om de 

invulling van de bovenschoolse besteding van deze gelden. 
 

11.   Rondvraag 
 Er staat nog een aantal vacatures open binnen Leerrijk!.  

 

Sluiting 
 Armand sluit de vergadering om 22.15 uur. 

 
   

Actiepunten: 

 
 

Petra Bestuursformatieplan doorsturen naar de GMR. 
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Petra Rapportage focusgroep onderwijskwaliteit delen met de GMR. 

Nicole Herinnering MR’s stemming ouderleden. 

Agenda volgende 
vergadering 

Invulling processen en rol GMR: Petra komt nog hierop terug en wil dat 
de GMR nadenkt over haar rol en betrokkenheid bij de ontwikkellijnen. 

Dit kan met werkgroepen en begeleiding. Petra wil graag dat Dimitri van 

Hecke Leerrijk! gaat begeleiden hierin. De GMR vindt het zinvol als 
Dimitri ons meeneemt in de begeleiding, dit is al met de RvT besproken. 

Agenda eerste 

vergadering 
volgend schooljaar 

Opnieuw bekijken/inrichten van de commissies. 

(Een) volgende 

vergadering  
Zelfevaluatie GMR 

(Een) volgende 
vergadering 

Schooloverstijgende contracten en goedkeuring door de GMR. 

(Een) volgende 
vergadering 

SWV: gebruik van arrangementen op scholen. 

Sylvana Contact leggen met GMR Bravoo (na de Corona). 

Agendapunt elke 
vergadering 

Agendapunten voor de RvT-vergadering. 

Allen Binnen een week na ontvangen van notulen reactie sturen. 

 


