
 

 

           
Notulen – GMR 
Voorzitter: Marieke Vesters  
Secretaris: Michael van Erp 
 
Datum/tijd/locatie:  
Maandag 5 juli 2021, 20.00 – 22.00 uur  
Gezien coronamaatregelen zal de vergadering in teams plaatsvinden! Anette verstuurt de 
uitnodiging. 
Aanwezig: Marieke Vesters, Lonneke Bloem, Sandra Lageweg, Caroll Ann den Hartog, Anette de Ruiter, 
Jeroen van Rosmalen, Paul Smits, Gijs Boeren, Esther Polhuijs, Marq van Broekhoven.  
Afwezig met kennisgeving: Michael van Erp  
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Tijd 

    
Onderwerp 

 

Bijlage 

 
1 

 
20.00 

 
Opening 

 
 

2 20.05 Notulen vorige vergadering 25-05-2021 
 
De notulen zijn goedgekeurd en daarmee vastgesteld.  

B 

3 20.10 Voorbespreking 
 

• Nieuwe bestuursleden 

• Nationaal Programma Onderwijs stichting 

• NPO per school binnen NBS 

•  
Voorbespreking. 
 
Nieuw bestuur: De sollicitatiecommissie heeft de 
gesprekken afgerond met vijf kandidaten voor twee 
functies als toezichthoudend bestuurder bij de SNB. 
De sollicitatiecommissie stelt dhr. Jeroen van 
Rosmalen (Burgst) en mevr. Ellen Voet (Teteringen) 
voor toe te laten treden tot het bestuur. Met deze 
keuze zijn alle scholen van de SNB vertegenwoordigt 
binnen het bestuur. De sollicitatiecommissie bestond 
uit Caroll-Ann den Hartog (GMR-P), Marieke Vesters 
(Vz GMR), Berry en Welmer Veenstra. Daarnaast 
heeft Anette de Ruiter in een adviserende rol, zitting 
gehad in de commissie. Belangrijk in de 
vacaturestelling was de zoektocht naar ouders met 
kinderen op Burgst en/of Teteringen. Daarnaast 
moesten zij passen in het bestuur. 
 
Mbt NPO hebben we gekeken welke punten er 
besproken konden worden met het bestuur. 
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4 20.30 Mededelingen en bespreking Anette en bestuur NBS 

 

• Nieuwe bestuursleden 

• Nationaal Programma Onderwijs stichting 

• NPO per school binnen NBS 
 
Bespreking met Anette en bestuursleden Rogier Nolet 
en Berry Nijvelt: 
 
  
Per school heeft elke P-GMR-er uiteengezet hoe het 
NPO op hun school is opgepakt en uitgewerkt. Daarna 
was er een fijn gesprek met het bestuur oa over hoe er 
eventueel vanuit toezicht samengewerkt kan worden.  
Belangrijkste gezamenlijke conclusie was dat alle 
scholen met veel inzet mooie plannen hebben 
opgesteld en trajecten hebben uitgezet. Iedereen was 
het eens dat we echter moeten waken dat we niet 
alles achteraf willen meten, immers niet alle middelen 
zijn meetbaar. 
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22.00 Rondvraag en sluiting 

 

 
 
 

    

    

 

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


