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Notulen VG 2021-04-28

Agenda

Locatie:
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Bijeenkomst via Meet
28 april 2021, tijd: 20.00 - 22.00 u.
Thea, Denise, Limda, Kelly, Kim, Bjorn, Ruben en Randolf
Roel
Stan

1. Opening: (indien nodig toelichting agenda)

2. Mededelingen:

3. Bestuur:
 Roel is niet aanwezig.
4. GMR:
 OPR
Denise: Er is een nieuwe site van het SamenWerkingsVerband. De vraag of die vermeld
kan worden op de site van Akkoord! moet naar Akkoord! Het SWV moet deze vraag zelf
neerleggen bij Akkoord!, de GMR kan hier niets in betekenen. Het SWV bekijkt of het
mogelijk (en zinvol) is om een oudersteunpunt op te zetten. Dat is nodig, aangezien nog
teveel ouders niet de juiste weg vinden. Er is een werkgroep opgericht, die de toegekende
subsidie voor meer- en hoogbegaafdheid gaat verdelen. Op dit moment is er door het
SWV een groep dubbel bijzondere kinderen opgestart. Er is een monitor beschikbaar,
waarin te zien en te lezen valt welke kinderen verwezen worden. Bij interesse in die
monitor kan er contact opgenomen worden met Denise. Het is een gegeven, dat sommige
schoolbesturen makkelijk kunnen verwijzen naar een eigen school van S.O. De wens is
om een onafhankelijk iemand aan te stellen. Het SWV streeft naar een verdere
samenwerking op diverse fronten, o.a. met jeugdzorg, gemeente, GGD, gezinscoaches,
etc.
 Afstemmen datum bijeenkomst GMR en TB
De datum voor de bijeenkomst met het TB is op woensdag 16 juni. Nadere informatie
volgt t.z.t.
 Bestuursformatieplan (toelichting voorzitter GMR)
Het BFP staat geagendeerd voor 26 mei 2021.
 Aanstelling vicevoorzitter (voorzitter m.i.v. aug. 2021)
Er zijn twee kandidaten voor deze vacature. Een stemming is dus nodig. Tijdens de
bijeenkomst blijkt er onduidelijkheid te zijn over de afspraken die een jaar eerder (mei
2020) zijn gemaakt. Uiteindelijk wordt besloten om de stemming uit te stellen tot de
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bijeenkomst van 26 mei 2021. Donderdag 29 april heeft de voorzitter een mail ontvangen
van een MR met een kandidaatstelling. Het betreft Pascal Willemsen van OBS Harlekijn,
personeelslid. Kandidaten zich tot 30 mei aanmelden bij de voorzitter.
Ondersteuning MR (informatie en beeldvorming c.q. besluitvorming)
Van een school is de vraag binnengekomen of de GMR kan helpen om de begroting van
die betreffende school door te nemen. De MR heeft zelf budget om eventueel een extern
iemand binnen te halen of om scholing te volgen. De GMR kan de MR van scholen niet
ondersteunen bij dit soort vragen. Daar is geen tijd en geen man-/vrouwkracht voor. De
MR moet dit zelf organiseren. Volgend jaar zou gekeken kunnen worden of er financiële
ruimte is om via Akkoord! een cursus ‘lezen van een begroting’ te organiseren naast de
basiscursus MR.
Activiteitenplan GMR 2021-2022 (aanvullingen nodig?)
De voorzitter maakt het activiteitenplan voor het komende schooljaar. De Marap wordt
opnemen in het activiteitenplan.

5. Actielijst (zie Google Drive):

6. Rondvraag:
 Tot nu toe heeft één kandidaat (zie punt 4) zich gemeld voor de vacatures bij de GMR.
Opgeven kan nog tot 30 mei 2021. Vanuit het Maasveld zijn er twee personen die
geïnteresseerd zijn. Zij kunnen informatie opvragen bij de voorzitter van de MR.
7. Sluiting:

