Notulen – GMR
Voorzitter: Daan van Eibergen Santhagens
Secretaris: Anjo Kant
datum/tijd/locatie: maandag 22 juni 2020, 19.30-21.30 uur, Dirk van Veen, Laan van Mecklenburg 30, Breda
Aanwezig: Daan van Eibergen Santhagens, Lonneke Bloem, Masja de Pender, Marieke Vesters, Jeroen
van Rosmalen, Esther Polhuijs, Paul Smits, Michael van Erp, Marq van Broekhoven, Sandra Lageweg,
Caroll Ann den Hartog, Anjo Kant, Anette de Ruiter
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Tijd

Onderwerp

1

19.50

Opening

2

19.55

Notulen vorige vergadering 25-05-2020
Notulen zijn goedgekeurd en worden op de stichtingssite geplaatst.
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4

20.00

20.10

Actie

Anjo

Voorbespreking
• Instemming formatieplan
Er zijn geen verdere vragen die we willen voorbespreken.
•

Taakverdeling (voorzitter en secretaris)
Er zijn (nog) geen kandidaten voor de vacatures van voorzitter en
secretaris.
In het nieuwe schooljaar zal in elk geval op de agenda komen: Herziening
(G)MR reglement.

•

Nieuw vergaderschema schooljaar 2020-2021
Plan de MR-vergaderingen een week na de GMR-vergaderingen, indien
mogelijk, zodat input uit de GMR meteen door kan naar de MR.
Naschrift: de vergaderdata zijn inmiddels door het bestuur vastgesteld.

Mededelingen en bespreking Annette / bestuur
1. Instemming formatieplan
PGMR stemt in met het formatieplan 2020-2021.
2. Accountantscontrole 2019
De accountantscontrole is positief afgesloten mét de complimenten over de
opzet. Gelden worden besteed waar ze voor bedoeld zijn. Advies van de
accountant: laat mensen niet privé voorschieten, maar stel meerdere
passen beschikbaar per school (bunq bank).

allen

3. Stand van zaken werving nieuw bestuurslid
Na een prettige en goed doorlopen procedure is Berry Nijveld aangesteld
als nieuw bestuurslid per 1-8-2020. Hij is een ervaren onderwijskundige en
is ouder van de Hoogakker.
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21.00

Rondvraag en sluiting
Jeroen: wat is het Corona-beleid na de zomervakantie?
Met alle Bredase besturen wordt het huidige protocol gehandhaafd tot de
kerstvakantie.
Als er extra kosten uit voortvloeien kunnen die gedragen worden door het bestuur.
PO-raad heeft gevraagd extra kosten bij te houden.
De vraag wordt door OGMR gesteld of bij een eventuele nieuwe sluiting er meer les
wordt gegeven dan nu het geval was. De invulling van het afstandsonderwijs is door
ouders verschillend ervaren. Een evaluatie is in ontwikkeling: er wordt gewerkt aan
een WMK-PO vragenlijst voor ouders. Zo’n vragenlijst kan ook confronterend zijn
voor ouders, ivm hun eigen rol in de periode van afstandsonderwijs. Op basis van
de evaluatie worden plannen gemaakt voor een eventuele tweede Corona-golf.
PGMR pleit voor duidelijkere regels voor wie in aanmerking komt voor noodopvang.
De Nutsstudiedag zal als thema hebben: afstandsonderwijs. Teams is aangeschaft
en een implementatietraject wordt opgezet.

Tot slot spreekt Daan ons toe, ter afsluiting van zijn GMR-periode (zie bijlage :-) en
daarna genieten we buiten van een hapje en drankje, waarbij Anette een
dankwoordje aan de vertrekkende leden richt.
Volgende vergadering: maandag 14 september 2020, locatie Hoogakker,
Blokmoeren 28, 4824 JN Breda

