
 

 

Verslag vergadering GMR Onderwijs Primair 26-05-2020 
 
Datum  : dinsdag 26 mei 2020  
Tijd  : GMR vergadering 19.00-21.30 uur 
Locatie  : Zoom  
Aanwezig : GMR, bestuurder Liesbeth Augustijn 

 
1. Welkom en mededelingen 

De bestuurder sluit vanaf half 8 aan en start met een rondje om te informeren hoe het met de 
scholen en GMR-leden staat. 
Er zijn enkele afmeldingen ontvangen. 
Mathilde neemt voor deze keer mee namens De Vlieger  
Margje van Gemerden stopt na dit schooljaar met haar MR en GMR werkzaamheden. 
 

2. Jaarrekening GMR 2019:  
Juliette en Margje staan beiden bij de Clausschool. Margje is GMR-lid namens de Ireneschool. 
Er worden nog enkele op- en aanmerkingen benoemd. Martine verwerkt dit en stuurt daarna het 
verslag door naar de bestuurder. 
 

3. Notulen 
Geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 

4. Jaarrekening 2019  
Gisteravond heeft de RvT de jaarstukken doorgenomen met de bestuurder, vanmiddag was de 
financiële commissie van de GMR aan de beurt. 
De rijksbijdrage vanuit het OC&W is hoger dan voorzien. Deze bijdrage moet in 2019 worden 
geboekt. Hiermee is het resultaat hoger uitgevallen. Daar staat tegenover dat de jaarrekening over 
2020 waarschijnlijk negatiever uit zal vallen. Dit bedrag was ingeboekt over 2020. 
De huisvestingskosten en energiekosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht.  
De stichting is zeer coulant ten aanzien van verzuim inzake Corona. Vanaf september wordt hier 
scherper op toegezien. 
De financiële commissie oordeelt positief over de gepresenteerde cijfers en stukken. 
 

5. Corona update 
Er is een evaluatie van de eerste fase opgesteld. Hierin wordt ook ingegaan op de elementen en 
opgedane inzichten die ook voor het vervolg (korte en lange termijn) meegenomen kunnen en 
moeten worden. Deze evaluatie ligt nu ter controle en aanvulling bij de schooldirecteuren.  
 

6. Emigratie Gerda Olivier en BAC procedure DKD 
 Is al besproken vorige vergadering 
  
 

7. Inspectiebezoek 
 Zal een pilot zijn, er wordt namelijk ook gekeken naar de coronatijd, hoe dat verlopen is.  
 9/10/11 juni scholen video call en richt zich op relatie bestuurder, school, kwaliteit  
 waarborging.  
 2 juni bestuur afspraak. 
 GMR data 10/11 juni db liefst of 3/4 personen  
 

8. Stavaza samenwerkingschool Vlisterstroom 
 Op dit moment wordt er gezocht om te kijken hoe samen te werken, dit heeft ook met de  



 

 

 geldstroming te maken op termijn gaat de toeslag van kleine scholen weg. 
 

9. Nieuwbouwprojecten Stavaza 
 Vogelweide Emma/Ichtus nieuwbouw 
 Montfoort—> Hobbitstee—> nieuwbouw nodig gezien energierekening 
 Bergambacht is een omgevingsonderzoek ook tav samenwerkingsverband 
 Kromme Draai 
 Gezien de hoeveelheid nieuwbouw, zou Liesbeth graag een klankbord willen oprichten tav  
 nieuwbouw en vastgoed 5 mensen eens per kwartaal, wie vanuit de GMR, wellicht  
 Christianne en Pauline?, indien evt. andere mensen graag aanmelden bij Vincent 
 
 

10. W.v.t.t.k. 
 De besprekingen met de VO-scholen vinden nog steeds (via zoom ) plaats.  

• 17 juni is de volgende vergadering met de voltallige geleding. Voor dit overleg kunnen ook 
trimester-cijfers worden gedeeld.  

 

11. Sluiting 
 De vergadering wordt afgesloten. 
 


