
 

 

 
Notulen vergadering GMR 

 

Datum: 10 december 2019 

Locatie: Bestuursbureau, ’t Vaartland Stolwijk 

 

Aanwezigen: 

Martine Bakker Floraschool (O) 

Ivonne de Ridder Schateiland (L) 

Ina van den Berg  OBS Oudewater (L) 

Pauline Niersman De Polsstok (L) 

Ruud Boland De Kranepoort  (L) 

Rene Landman Ireneschool  (O) 

Angelique Westgeest De Schakel  (L) 

Elsbeth Roozemond koningin Wilhelminaschool (O) 

Stefanie de Ruiter De Kromme Draai  (O) 

Margje van Gemerden Prins Clausschool (O)) 

Mirjam  den Heijer De Hobbitstee (L)  

Alan Lotman Emmaschool (O) 

Liesbeth Augustijn (vanaf punt 5) Stichting Onderwijs Primair 

Alice den Hertog-Scheeper alleen punt 5 Stichting Onderwijs Primair 

 

 

Afwezig: 

Thijs van Heteren Kiezel en Kei  

Christianne van Overmeeren Sterrenboom (O) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Punt   Actie 

1  Begroting 2020  - fincie GMR, toelichting van Krista 
Begroting nog niet duidelijk, wordt vervolg via de financier commissie. Heb-
ben nu pas de officiële begroting gekregen. 2-3 weken nodig om te overleg-
gen. Yvonne geeft Martine de taak om met de RvT contact te hebben. 

 

3 Welkom + Notulen: 
- geen op of aanmerkingen vorige notulen 
- krantenartikel van Liesbeth, is niet nieuw wat erin stond. 

 

4 

 

Rondvraag (vroeg op de agenda i.v.m. mogelijke punten voor de bestuur-
der) 
Begrotingen afgekeurd bij verschillende MR-en waarom? 
- Clausschool: automatische fout kind-aantal ingevuld, basis was verkeerd. 
- Hobitstee: afgekeurd, te maken met bedragen tav kosten gebouw en invul-
ling Fte. 

 

 

5 Zij-instromers: 
In ’t veld zijn er zorgen over, gezien belasting en begeleiding tav de zij-instro-
mers. “Beleid” was goed gekeurd met mitsen en maren. De Kanttekeningen 
zijn niet doorgevoerd. Advies vanuit GMR het is algemeen, moet praktisch ge-
maakt worden.  
Alice ligt kopje zij-inktromers toe (Liesbeth komt erbij) 
De reden dat Alice komt was als reactie punt op de agenda.  
Alice ligt de situatie van dit moment toe, gaan dit punt verder uitwerken. 
Vandaar in febr. nu even niet nieuwe zij-instromers. 

 

6 Vaststellen GMR Statuut: 
doorgeschoven naar de volgende vergadering. Voorzitter neemt contact op 
met vincent of hij aangepast is tav vacatie regeling/vergoeding. Reiskosten 
wel vergoed. 

 

7 Athena begroting besproken op 26 november  
Oudewater/Hekendorp (melkkrukje): RvT mag een negatieve begroting ko-
men. Ligt een Ambiteuze begroting.Kindsbelang staat voorop, maar staat wel 
onderdruk.  Donderdag komt de begroting onze kant op. 

 

8 Mededelingen van Bestuurder 
Nieuwe collega erbij Petra Nobel taak van passend onderwijs en kwaliteit on-
derwijs op zich neemt.  2 collega’s weggaan. 
Onderwijsinspectie volgt in maart, van te voren zal PO-raad meekijken tav on-
derwijsinspectie. 
Vraag tav stukje in het Kontakt, geeft aan geen interview gegeven, het is 
nieuws uit jaarverslag. 

 



 

 

9 Strategisch beleidsplan: wat is de actuele status? 
RvT heeft advies gegeven pas op de plaats, GMR wilde wel wat op papier. Be-
stuurder gaat wel dingen op papier zetten, maar dan in een andere format te 
doen, welke in Maart verschijnt. 

 

10 Samenwerking PO-VO 
Voorzitter is betrokken vanuit de GMR.  
Er zijn 4 werkgroepen, vooral gericht om elkaar te helpen op scholen.   

 

11 W.v.t.t.k. 
Incooperatie-beding: Bestuurder geeft aan dat het contract niet wijzigd. Zit-
ten geen addertjes onder het gras, maar wel verandering in rechtspositie. 

 

 
 


