Notulen GMR-vergadering 19 juli 2017
Notulist: Paulien Brons
Aanwezig:
Bestuur: Marjan Bakker
Leden: Korrie Ruiter, Paulien Brons, Femke Kuipers, Kor de Haan, Erwin
Lambeck, Chiel Mulder, Anja Smit, José Hooijer, Wim Lohof, Emiel Elferink en
Michiel Doevendans
Afwezig: Wilco Reefman, Roos Bos, Mevlida Hrustic, Girbe Buist, Denny
Hindriks, Yuri Setz

1.Opening
Korrie heet Wim (ouder bso Zwaaikom) welkom als nieuw GMR lid.
Marian Bakker komt later dus een aantal punten worden omgedraaid.
Op de notulen van 15 juni zijn geen op- of aanmerkingen.
De voorgestelde data voor de vergaderingen van volgend jaar worden
vastgesteld (zie mail)

2. rondvraag (vervroegd)
-Welke scholen hebben een gedragsprotocol voor ouders? De W.A.
Scholtenschool wil door omstandigheden wat op papier zetten. Sommige
scholen hebben wel een beleid of hier iets over genoemd in de schoolgids. Veel
leden vragen zich af of dit niet schoolbreed vastgesteld worden? Marian vindt
het een goed onderwerp om volgend jaar uitgebreid te bespreken, want er
worden vaak veel grenzen overschreden.
-Er wordt gevraagd of de pilot met het continue-rooster op de Walstraschool
bevallen is. Het is positief ervaren en volgend jaar wordt het ingevoerd.

3. Herziend rapport aansturing scholen combinaties
We hebben een beeldvormend rapport gekregen. Marian vraagt of we mee
willen denken over de toekomst. Hoe zien wij het ideaalplaatje?

Vragen voor het bestuur:
Er zijn veel gebreken op verschillende scholen. Wanneer wordt het wel en
wanneer niet opgeknapt?
Advies Marian: alles melden. Er wordt veel gepraat, maar weinig gemeld.
De Walstra school, `t Heidemeer en de van Heemskerkschool blijven in de
exploitatie van het schoolbestuur en krijgen nog een 0- meting. Er moet nog
veel uitgezocht worden. Wat moet er allemaal opgeknapt worden?
Nieuwe school gebouwen trekken mensen. Kunnen hier afspraken over
gemaakt worden?
Marian: Ja, het Vlot en Regenboog mogen, vanaf maart 2017, geen zijinstromers meer aannemen. De gebouwen zitten vol (of bijna vol) en in andere
gebouwen komt leegstand. Dit wil de gemeente voorkomen. Die afspraken
lijken niet nagekomen te worden. Marian gaat hier achteraan.
Is het al bekend wie volgend jaar de directeur wordt van de W.A.
Scholtenschool en de Theo Thijssenschool?
Marian: ja, maar de namen worden later bekend.
De W.A. Scholtenschool krijgt iemand met aspiraties, begeleid door een
ervaren buddy.
De Theo Thijssenschool gaat ook geleid worden door iemand met aspiraties,
samen met een interim-directeur.

4. Stand van zake Jan Lighthartschool en J.Albrondaschool.
De Jan Lighthart school is hard aan het werk om een stichting te worden. Er
moet nog veel gebeuren. Er zijn bijna genoeg RVT leden en ze hebben een
bestuurder op het oog. Mevr. M.J. Nicolai (ook directrice van de Walstra
school) gaat de school als directielid ondersteunen. De overdracht gebeurd op
20 juli 2017 en ze hopen voor 1 aug een brinnummer te hebben.
De J. Albrondaschool wordt officieel opgeheven, 7 kinderen gaan richting
Hoogezand (6 daar van naar het Vlot) en 14 kinderen gaan naar een kleine
school in Zuidlaarderveen. Het schoolbestuur heeft bedongen dat de
leerkrachten mee overgaan.

5. concept rapport Projectgroep passend onderwijs
De GMR-leden hebben een samenvatting gekregen van het advies passend
onderwijs. Marian vraagt of we ook hier naar willen kijken. Zodat het rapport in
de toekomst nog verder uitgewerkt kan worden.

