Notulen – GMR
Voorzitter: Marieke Vesters
Secretaris: Michael van Erp
Datum/tijd/locatie:
Dinsdag 25 mei 2021, 20.00 – 22.00 uur
Gezien coronamaatregelen heeft de vergadering online in teams plaatsgevonden!
Aanwezig: Marieke Vesters, Lonneke Bloem, Sandra Lageweg, Caroll Ann den Hartog, Anette de Ruiter,
Jeroen van Rosmalen, Paul Smits, Gijs Boeren, Michael van Erp, Marq van Broekhoven.
Afwezig met kennisgeving: Esther Polhuijs

*

Tijd

Onderwerp

1

20.00

Opening

2

20.05

Notulen vorige vergadering 19-04-2021
De notulen van vorige keer zijn goedgekeurd en
kunnen worden gepubliceerd.

3

20.10

Voorbespreking
Vergaderdata volgend schooljaar
Data akkoord, alleen laatste is niet 5 juli maar 11 juli.
Mogelijk herzien GMR-reglement
Geen opmerkingen van leden GMR
Bestuursformatieplan 2021 -2022
Vragen besproken inzake formatieplan.
Elke school geeft eigen invulling aan beschikbare
middelen. Daardoor kunnen er grote verschillen
bestaan tussen begrote zaken per school.
Nationaal Programma Onderwijs
Scholen wordt bekostigd voor € 700 per leerling. Extra
budget wordt achteraf verrekend. Gelden op basis van
ervaring uit verleden. Scholen mogen schoolscan
maken in verband met de opbrengsten uit verleden.
Bekijken hoe de verschillen kunnen worden ingelopen.
Advies aan te sluiten bij beweging die scholen hebben
aangezet. Het is wel tijdelijk geld, dus niet inzetten
voor vaste lange termijn zaken.

Bijlage

Vaststellen onderwerp komst bestuur 5/7
NPO (impact per school) en coronamaatregelen
bespreken
4

20.30

Mededelingen en bespreking Anette
Vergaderdata volgend schooljaar
Datum 5 juli wordt 11 juli 2022. Verder geen
wijzigingen en alles akkoord.
Mogelijk herzien GMR-reglement
Akkoord voor gegeven, dus verder akkoord en zal
door Marieke worden doorgezet naar Sandra.
Bestuursformatieplan 2021 -2022
Bestuursformatieplan besproken, met name op aantal
details. Verschillen tussen begrote bedragen per
school komen door de directeuren van de scholen. De
directeuren begroten de bedragen, waardoor er ook
verschillen gaan ontstaan.
Nationaal Programma Onderwijs

Er wordt hard gewerkt aan schoolscans om keuzes
verantwoord te kunnen worden. Alle scholen hebben
voorinvestering in menskracht. Elke school heeft
kracht om hier aandacht aan te besteden. Lang
moeten wachten om nadere informatie. Spannend om
alle middelen correct en verantwoord te besteden.
Komende weken heel interessant. Komt uiteindelijk
ook in bestuursvergadering aan bod.
5

22.00

Rondvraag en sluiting
Paul Smits zal stoppen met de GMR vanaf volgend
schooljaar.
GMR INOS wil graag overleg met GMR voorzitter
NBS. Dit is verder akkoord.

B = in bijlage, P = komt per post/pdf van Sandra

