Notulen GMR-vergadering 14 december 2017
Voorzitter: Korrie Ruiter
Notulist: Kor de Haan
Aanwezig:
Bestuur: Marian Bakker, Erik Drenth (wethouder)
Leden: Erwin Lambeck, Roos Bos, Wim Lohof, Kor de Haan, Michiel Doevendans, Denny
Hindriks, Anja Smit, Korrie Ruiter, Ype van der Wal, Femke Kuipers en Marjolein Hamminga
(nieuw lid)
Afwezig:
Emiel Elferink, Girbe Buist, Chiel Mulder, Paulien Brons en Mevlida Hrustic
1. Opening
Korrie opent de vergadering om 19.40 uur
2. Nulmeting schoolgebouwen
De nulmeting van de Walstraschool is binnen. De nulmeting voor de 2 andere scholen (van
Heemskerck en ’t Heidemeer) is hopelijk volgende week binnen. Er is op dit moment enige
onenigheid met betrekking tot de status van beide scholen. Er wordt op dit moment
gesproken over het niet versterken maar nieuwbouw voor beide locaties. Het
aardbevingsbestendig en verduurzamen van de gebouwen bedraagt meer dan 60% van de
herbouwwaarde.
3. Afrekening transitiebudget
Er ligt een B&W advies welke komende dinsdag zal worden behandeld. De verwachting is dat
er een overschot zal zijn van ongeveer €600.000,-. Dit overschot is gerealiseerd doordat het
grootste gedeelte van het sociaalplan is gerealiseerd in het 1e jaar.
Erik Drenth geeft aan dat met de aanstaande verzelfstandiging een einde komt aan een
moeilijke periode. Een periode die o.a. werd gekenmerkt met het verlies van 26Fte. Tevens is
afscheid genomen van een tweetal scholen. 1 school is definitief gesloten en de andere is
ondergebracht bij de Verenging Zelfstandige Dorpsscholen(VZD)
4. Vaststellen notulen 6 november
Geen opmerkingen
5. Nieuwe rol GMR
De GMR zal meer proactief moeten opereren. Verder zal er in kleine werkgroepen
gecommuniceerd worden met de directeur/bestuurder. Om dit mogelijk te maken zal bijtijds
(2 á 3 week voordat onderwerp wordt besproken) de desbetreffende werkgroep
geïnformeerd moeten worden

6. Rondvraag
Wim vraagt of het eenvoudig is om invalkrachten te krijgen bij ziekte?
Op alle scholen is het lastig om invalkrachten te krijgen. Het is in een enkele geval wel
voorgekomen dat de leerlingen, naar huis zijn gestuurd.
Op de Walstraschool hebben ze een oproep gedaan naar de ouders met de vraag of, indien
er geen vervanging is, de ouders de kinderen willen opvangen in school. Zij zouden dan
eventueel kunnen tekenen met de kinderen, een spelletje spelen of een filmpje kijken.
De vraag die hierbij bij de GMR opkomt is :
“Is er ruimte om een aantal vaste invallers in dienst te nemen?”
Michiel vraagt of er op de diverse scholen iets gebeurt met het boekje “Ruimte in regels.”
Hierin staan interessante dingen in om de werkdruk te verminderen. Vaak worden dingen
gedaan die niet noodzakelijk zijn voor de onderwijsinspectie.
Ype vraagt of een ieder op de hoogte is van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming
persoonsgevens (Wbp) en geldt voor de gehelde EU.
Inmiddels is aan ieder een link gestuurd waar meer informatie te vinden is.
7. Sluiting
Korrie sluit om 20.40 uur de vergadering

