
 
 

Samen werken aan een sterk GSO! 
 

Notulen GMR zonder en met rvb 06 januari 2021  
19:00 – 20:00  uur gmr zonder rvb via Google Meets 
20.00 – 21.30  uur gmr met rvb 

 
Notulen gmr zonder rvt 
Aanwezig: Herman Polderman, Karla Donkersgoed, Kristian Vlaardingerbroek, Marthe Stakenhoef, Dagmar Kolthof, Rob de 
Goede, Erika Dekker 
 
Met kennisgeving afwezig: Marcel v.d Blom, Judi Poels, Elles Zink, Rik Berkulo, Kady v. Gelderen 
 
Nr. Punt Toelichting Actie/Besluit 

+verantwoordelijke 
 Opening Wie notuleert deze vergadering? 

Maryse heeft via Elles gegevens ontvangen van een mogelijke notulist, 
echter moet er nog een offerte opgevraagd worden. 
 
 

Herman 
Maryse 

I  Organisatie 
a Notulen GMR 

9-12 
Marthe  bedankt voor het maken van de notulen. 
 

Notulen goedgekeurd.  
Actie: Elk GMR lid kan dit nu 
doorsturen naar zijn MR.  

b Gedane zaken: ⇨ Instemming verlenen aan Werving & selectie, beloningsbeleid, 
ziekteverzuim, Marap 

⇨ Een OPGMR schrijven naar de RvB i.v.m. de lockdown 
⇨ Afscheid RVT leden Leo Bras  en Nita Vermeulen.  
⇨ Attentie Nita Vermeulen 
⇨ GMR leden formele stukken toe gestuurd 
⇨ Stukken van de begroting 2021 naar GMR toegestuurd 
⇨ Vrijwilligersvergoeding naar oudergeleding toegestuurd. 
⇨ Check bij Kady gedaan betreft de Corona pleister 
⇨ Notulist gezocht door Elles 
⇨ Memo naar RvB betreft een schrijven over de formele stukken. 

Reeds een positieve reactie terugontvangen 
⇨ Elles zit in de ARBO werkgroep, door gegeven aan Maryse 
⇨ RVT kandidaat kwaliteitszorg wordt voorgedragen in de eerste 

rvt vergadering van 2021 
 

Voorzitter 

c GMR zaken ⇨ Hoe staat het met het schrijven van de beide jaarverslagen?  
⇨ Formele stukken doornemen Statuten / huishoudelijk 

regelement en regelement. Indien mogelijk officieel vaststellen.
    

⇨ GMR- cursus voor de GMR- leden. Dagmar heeft voorwerk 
verricht bij verschillende organisaties 

 
 
 
 
 
 

Actie: Rik 
 
Actie: Rob check vraag Kristian 
en kan daarna deze stukken 
formeel maken. 
 
Besluit: keuze voor VOO 
vereniging, cursus via zoom. 
Actie: Dagmar data opties 
delen, voorkeur voor avond 
Actie: allen: vragen of MR 
leden willen deelnemen vóór 
1.feb aantallen bij Dagmar 
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⇨ GMR – leden aanvullen (Wissel OPGMR/ Stuifheuvel 
PGMR/leerling B&B) 

⇨ Kennismaking met lid bezwaren commissie hoe staat het 
hiermee? 
  

doorgeven: 
dkolthof@bbonderwijs.nl 
 
 
Actie: Maryse pakt dit verder 
op 

II Onderwijs en ondersteuning 
  
III Personeel 
    
IV Financiën en Beheer 
  Begroting 2021 en de nodige informatie 

Dagmar heeft gisteren contact gehad met Freerik over de begroting. 
Commissie financiën en 
beheer: Dagmar 

V Markt en Omgeving 
  

⇨ Website GMR, wie van de GMR leden is hier handig in? En vindt het ook leuk om bij 
te houden? 

Actie: Herman checkt site, evt 
wijzigingen/aanvullingen + 
statuten naar Maryse. 
 

VI Kwaliteitszorg 
    
 
 

Organisatie Rob 
Kristian 
Karla  

Marcel ½  
Judi 

Onderwijs en ondersteuning Erika 
Rik 
Kady 

Personeel Erika 
Rik 
Marcel 

Financiën en Beheer Dagmar 
Herman 

Roland (adviseur) 
(Kristian) 

Markt en Omgeving Herman 
Rob 

Kwaliteitzorg Elles 
Marthe 
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Notulen gmr met rvb  
 
 
Nr. Punt Toelichting Eigenaar 
 (her)opening  voorzitter 
I Organisatie 
 Corona  Corona brief d.d. 18.12.20 vanuit de oudergeleding van de GMR om 

scholen open te doen: 
Toelichting vanuit RvB: deze lockdown zorgt voor duivels dilemma: 
onderwijs voor kinderen vs gezondheid/welzijn voor medewerkers. Zeker 
nu de nieuwe besmettelijke Engelse variant is opgedoken.  
 
Besluit: Voortdurend in gesprek met schooldirecties, maar op dit moment 
niet verantwoord om de scholen open te doen; er wordt vastgehouden 
aan sluiting van scholen, daar waar het echt niet anders kan gaan kinderen 
naar de opvang binnen de scholen. Er vindt frequent overleg met 
schooldirecties plaats of dit besluit moet worden aangepast. Er wordt 
daarnaast druk overlegd wat te doen met de opgelopen leer/ontwikkel 
achterstand van kinderen, dit heeft hoge prioriteit. 
 
Behoefte aan communicatie voor (sommige) ouders hoe zij hun kinderen 
het beste/beter kunnen helpen (vraag Kristian), 
 
Behoefte aan communicatie vanuit de stichting aan ouders waarin wordt 
aangegeven dat de stichting ziet dat er een 
leerachterstand/ontwikkelachterstand ontstaat en hier veel overleg over 
voert en hier veel prioriteit aan geeft. Suggestie, na eerstvolgende 
persconferentie, evt. per brief  

Rvb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie: RvB 
komt hier op 
terug. 
 
Actie: RvB 
komt hier op 
terug. 
 
 

II Onderwijs en ondersteuning 
    
III Personeel 
    
IV Financiën en Beheer 
  Begroting 2021 en verder 

 
Stichting Kans: pakket van maatregelen worden geïmplementeerd (oa 
stopzetten losse contracten) maandelijkse controle op resultaat, 
interventies zullen plaatsvinden als effect uitblijft 
  
Van Leersumschool: beide locaties zijn voor het eerst gesplitst op kosten 
en baten. Nu blijken er grote verschillen te zijn tussen de locatie Zeist en 
Veenendaal. De baten zijn goed verdeeld of de lasten ook goed zijn 
toegewezen zal nog moeten blijken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Actie: Erika 
neemt contact 
op met MR 
VLS. 
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Effect meerjaren begroting, bijv. bij het Anker, geeft soms vreemd beeld 
Actie: RvB gaat gesprek voeren met schooldirecties hoe kosten zich 
verhouden tov baten mbt meerjaren begroting 
 
Uitbreidingen: 
Voorfinancieringen komen uit de reserves 
 
Instemming begroting 
 

 
Actie: GMR 
instemming 
geven op 
begroting, 
uiterlijk 
19.1.21 
 
 

V Markt en Omgeving 
    
VI Kwaliteitszorg 
    

• Rondvraag / W.v.t.t.k 
• Sluiting 

 
 
Overig 
Actie: Erika inventariseert bij GMR wat ideale starttijd is voor de vergadering 
17 maart 2021 volgende GMR vergadering 
 
 
 
 

Vergaderdata 2021 Tijd Plaats Notulist 
17 maart  GMR zonder RvB 19:00 Online  
17 maart  GMR met RvB 20:00 Online  
19 mei GMR zonder RvB 19:00 Online  
19 mei GMR met RvB 20:00 Online  
7 juli GMR, RvB en RvT 19:00 Online  

 
 


