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Vastgestelde notulen d.d. 24-11-2021 

Secr.: gmr@leerrijk.nl     Tel. 06-14402880 

 

 
Verslag:  Vastgesteld 
 
Notulen: GMR-Leerrijk! 

Datum:  24-11-2021  

 

 

 
Aanwezig:  AnneMarie Bruurmijn (pers.), Ineke van Riemsdijk (pers. Bs 

Baardwijk), Sylvana Coumans (pers.), Erik Grigorjan (ouder 

Bs Besoyen), Eric Michgelsen (ouder BS De Kinderboom), 

Lorraine Roomer (ouder bs. Meerdijk),  
Nicole Mangels (notulen). 

Afwezig: Armand Schuffelers (ouder Bs Meerdijk), Tom Klerks (ouder 
bs. Pater van der Geld), Petra de Jager (bestuurder). 

Afwezig zonder afmelding:     
Voorzitter:    Sylvana Coumans  

Notulist:    Nicole Mangels 

 

 
1. Opening.  

 Armand, Tom en Petra zijn afwezig. 
 

2. Bijpraten over gesprekken met Petra  
N.a.v. de geplande tweedaagse met de directeuren die afgezegd is, is de agenda 

voor deze vergadering aangepast en is Petra niet aanwezig. 
Het aanleveren van de Marap wil Petra graag aanpassen naar één keer per drie 

maanden i.p.v. maandelijks (per vergadering). Open communicatie is belangrijk, 

evenals de verwachtingen naar elkaar uitspreken.  
Eric Michgelsen arriveert. 

De behoefte van Petra is dat ze de eerstvolgende vergadering (live) wil bespreken 
dat wat er echt op de agenda moet komen te staan, en waar we momenten kunnen 

creëren om echt met elkaar in gesprek te gaan en hoe past dit dan in de planning. 

Het activiteitenplan zal dan ook aanpassing behoeven. Ook is het van belang om de 
behoeften van beide partijen te bespreken. Er is van beide kanten in elk geval 

behoefte om overzicht te creëren. Daarvoor is het nodig om ons in eerste instantie 
meer te richten op het proces dan op de inhoud. Ze wil graag een keer met Lorraine 

en Tom in gesprek (als nieuwe ouderleden) om te onderzoeken wat er leeft onder 
ouders van Leerrijk!-leerlingen en om hen bij te praten over waar we nu staan met 

Leerrijk! a.d.h.v. het Knostermodel. Vorig schooljaar (april?) is dit ook verteld aan de 

toenmalige GMR. Petra zal hiervoor contact met Lorraine en Tom opnemen. 
De volgende keer kan de voorzitter bij elk agendapunt kort samenvatten wat er 

besproken is, zodat dit duidelijk is (ook i.v.m. notulen). 
Ook kan besproken worden welke rol Petra heeft in de vergaderingen, ook i.v.m. het 

vormgeven van de agenda. Vragen die Petra heeft, kunnen al op de agenda 

geformuleerd worden.  
Het is niet duidelijk wat Leerrijk! dit jaar wil bereiken. Als dit eenmaal duidelijk is, kan 

op basis van die informatie de GMR haar planning afstemmen. De opdracht is om de 
kwaliteit te verhogen.  

De GMR is niet alleen toehoorder, maar ook gelijke partner of moet soms reageren. 

Lorraine heeft een format gemaakt voor de GMR-vergaderingen, om zo de inbreng 
van de GMR meer te structureren. Het is fijn om structuur te brengen in de 

voorbereiding van de vergadering. Voor de nieuwe leden is het wellicht zinvol om een 
cursus rondom de wetgeving GMR te volgen.  
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Sylvana heeft gesproken met de voorzitter van de RvT. De vergadering op 8-2-2022 
zal voor een gedeelte kennismaking met de RvT zijn, verder zal Dimitri van Hekken 

aanwezig zijn, mits het niet digitaal kan. Er komt een vacature bij de RvT, want er 
stopt een RvT-lid.  

P&O’er Kitty is gestopt.  

 
3. Actiepunten notulen 18-10-2021 

- Tijdens de volgende vergadering zal er een terugkoppeling vanuit de OPR zijn.  
 

4. (I) Bijpraten door financiële commissie, bijeenkomst 16-11-2021 
Gesprek was met Sabine, de controller. De rapportage t/m augustus 2021 is 

besproken. Er is bekeken hoe het er nu bijstaat. Als zelfs de incidentele gelden 

worden weggelaten, ziet het er positief uit. Bij NPO is het lastige dat het eruit ziet dat 
niet al het geld dit jaar ingezet kan worden, er zijn te weinig mensen beschikbaar. 

Het is onbekend of de NPO-gelden ook naar volgend jaar doorgeschoven mogen 
worden. Er wordt nog een plan gemaakt over de inzet hiervan. Er ontbreekt nog wat 

structuur vanuit de P&C-cycli. Er is dit jaar wel een kaderbrief opgesteld, de 

gesprekken met de directeuren over de begroting zijn geweest, zij zijn financieel wat 
bewuster gemaakt.  

Hoe het is mogelijk dat het nu zo positief is, terwijl het vorig jaar zo negatief was? 
Vorig jaar zijn er wat mensen gestopt die niet allemaal vervangen zijn. Naast de 

NPO-gelden zijn er meer incidentele gelden ontvangen. Gaat het niet-vervangen van 
vertrokken medewerkers niet ten koste van de kwaliteit? Dit zijn weloverwogen 

keuzes van de directeuren geweest. 

Er is een planning gemaakt voor de rest van het jaar voor de financiële commissie. 
Voor de volgende bijeenkomst staat de begroting 2022 op de agenda, er wordt door 

de financiële commissie verslag uitgebracht naar de GMR. Het was een fijn en open 
gesprek.  

 

5. (H) Huishoudelijk reglement 
In de PGMR-bijeenkomst is dit aangepast. Er was naast het HHR ook nog de 

vergaderdiscipline, dit is nu geïntegreerd in het HHR. Er zijn geen opmerkingen 
gekomen op het concept.  

Erik maakt wat tekstuele aanpassingen in het stuk. 

Ineke is momenteel plaatsvervangend voorzitter. 
Bijlage 2 wordt de oplegger voor de agendastukken. Bij de oplegger wordt “ter 

advisering” toegevoegd. 
Het HHR wordt bij deze voor een jaar vastgesteld. 

 
6.  (I) Bijeenkomst MR-GMR 

We willen de planning door laten gaan en hopen dat de bijeenkomst op 21 februari 

door kan gaan, eventueel digitaal als het niet anders kan. We gaan als onderwerp uit 
van vitaliteit en draagkracht en zoeken daar een spreker bij. Sylvana, Ineke, Lorraine 

en Erik gaan hiermee aan de slag. Input van ouderleden is altijd welkom. De 
volgende vergadering wordt het concreet gemaakt. 

 

7.  (I) Ledenwerving PGMR 
In de laatste Leerrijker heeft de oproep nogmaals gestaan, er zijn geen reacties 

gekomen, ook omdat de formatie al rond is binnen de scholen. Volgend jaar worden 
de vacatures op tijd meegenomen bij de formaties. Als tijdelijke oplossing wil een van 

de directeuren wel aansluiten. De GMR staat hier positief tegenover, Sylvana geeft de 
directeur een terugkoppeling. Er kan een kennismakingsgesprek volgen om te kijken 

wat de wederzijdse verwachtingen zijn, de vacature blijft open staan. 

 
8. Rondvraag 

- Hoe staat het met de procedure rondom de nieuwe DBG’er?  
Er is een sollicitatiegesprek geweest met een aantal kandidaten. Men hoopt na het 

tweede gesprek een keuze te kunnen maken.  

- Lorraine deelt haar format via OneNote, dit wordt dan tijdens de volgende 
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voorbereiding in de vergadering besproken en gebruikt.  

 - Op de agenda voor de volgende vergadering: 
  - GMR-MR-bijeenkomst 

  - terugkoppeling Petra 
  - financiële begroting 

 

Sluiting 
Sylvana sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 
   

Actiepunten: 
 

 

Petra Contact opnemen met Tom en Lorraine voor een kennismakingsgesprek 

op het bestuurskantoor. 

Volgende 

vergadering 

Input van Sylvana, Ineke, Lorraine, Erik over bijeenkomst MR-GMR 

Terugkoppeling Petra 

Begroting 

Erik Aanpassingen HHR. 

Sylvana Terugkoppeling aan directeur die interesse heeft om tijdelijk in de GMR 

zitting te nemen. 

Lorraine Format delen met de GMR-leden. 

Vergadering 

maart/april 

Evaluatie van regiegroepen en de rol van de GMR hierbij. 

Volgende 

vergadering 

Terugkoppeling vanuit de OPR, in de mededelingen. 

(Een) volgende 
vergadering  

Zelfevaluatie GMR. 

(Een) volgende 

vergadering 
Schooloverstijgende contracten en goedkeuring door de GMR. 

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. 

 


