Notulen GMR-vergadering 20 september 2017
Voorzitter: Roos Bos
Notulist: Kor de Haan
Aanwezig:
Bestuur: Marian Bakker,
Leden: Erwin Lambeck, Roos Bos, Wim Lohof, Kor de Haan, Paulien Brons, Chiel Mulder,
Michiel Doevendans, Denny Hindriks en Femke Kuipers
A
Afwezig:
Met kennisgeving: Martin Medendorp, Emiel Elferink, Anja Smit, Girbe Buist en Korrie Ruiter
Zonder kennisgeving: José Hooijer en Mevlida Hrustic
1. Opening
Roos opent de vergadering om 19.40 uur
2. Formatie schooljaar 2017/2018
Kwantitatief is de formatie op orde. Kwalitatief is deze zo goed mogelijk op orde.
Alle verzoeken die er lagen zijn ingewilligd.
- ’t Heidemeer heeft de groep 8 kunnen opsplitsen
- van Heemskerckschool heeft een onderwijs assistent toegewezen gekregen
- bij de Theo Thijssenschool zijn 15 groepen gevormd i.p.v. 14 groepen.
Door de beperkte ruimte op locatie Vosholen was het niet mogelijk om 14 groepen te
vormeren
- de Schakel/Tweemaster heeft door de inzet van fusiegelden extra formatie gekregen
- bij de Nico Bulderschool zijn de wensen m.b.t. mobiliteit gehornoreerd
- halverwege het schooljaar ontstaat een knelpunt in de onderbouw op de W.A.
Scholtenschool
De schematische weergave van de gewijzigde formatie volgt zo spoedig mogelijk.
Voor ’t Heidemeer is er nog een probleem m.b.t. de invulling van de vakleerkracht
Op 25 september is de opening van de taalschool voor nieuwkomers. Hier krijgen 27
leerlingen (23 uit Hoogezand-Sappemeer en 4 uit Siddeburen) 40 weken taalonderwijs. Deze
40 weken kunnen 2x met 10 weken uitgebreid worden.
De gemeente heeft een garantie afgegeven voor de duur van 3 jaar zodat dit kostenneutraal
kan plaatsvinden.
3. Jaarrekening 2016
Dit onderwerp wordt kort behandeld, aangezien 2017 al voor 3 kwart is gevorderd en er
binnenkort aan de begroting van 2018 zal worden gewerkt. Indien er nog vragen zijn dan
kunnen deze gemaild worden aan Martin Medendorp.

4. Stand van zake huisvestingsplan
Voor het Kindcentrum Gorecht is het programma van eisen vastgesteld.
Voor de nieuwbouw van de Nico Bulderschool, Het Ruimteschip en de Zwaaikom moet dit
nog gebeuren. Op initiatief van het Ruimteschip heeft er een 1e inventarisatie
plaatsgevonden. Door miscommunicatie was hier helaas niemand van de Zwaaikom
aanwezig.
Een eventuele locatie voor dit kindcentrum is nog niet gevonden.
Roos vraagt hoelang het duurt voordat de nieuwbouw er staat? Marian kan geen indicatie
geven.
Vervolgens vraagt Roos of het mogelijk is dat het meest urgente onderhoud plaats kan
vinden aan de huidige gebouwen.
Marian kan alleen de toezegging doen dat er voor de Zwaaikom een onderzoek komt naar de
luchtkwaliteit in het schoolgebouw. Meerder personeelsleden daar ervaren
gezondheidsklachten.
5. Vaststellen notulen 18 juli
Geen opmerkingen
6. Bestuurs adviescommissie
Roos geeft aan dat het een flinke klus is. Leeuwendaal heeft een voorselectie gemaakt. Elke
dinsdag en donderdag t/m 10 oktober zijn er gesprekken.
Tot op heden is alleen nog een voorzitter van de raad van toezicht voorgedragen.
7. Protocol ontevreden ouders
De W.A. Scholtenschool heeft hierover iets geschreven in haar schoolgids
8. Rondvraag
Wim vraagt of wij als GMR een brief op moeten stellen naar het schoolbestuur waarin wij
onze zorg uiten over de staat van onderhoud en de schoonmaak van de schoolgebouwen.
Een ieder wordt gevraagd te inventariseren naar de problemen zodat deze tijdens de
volgende vergadering behandeld kunnen worden.
9. Sluiting
Roos sluit om 21.05 uur de vergadering

