
 

 

           
Notulen – GMR 
Voorzitter: Marieke Vesters  
Secretaris: Michael van Erp 
 
Datum/tijd/locatie:  
Maandag 8 november 2021, 20.00 – 22.00 uur  
Locatie: Vergaderzaal Bestuurskantoor Cosunpark 21 te Breda 
Gezien coronamaatregelen heeft de vergadering online plaatsgevonden middels MS Teams.  
 
Aanwezig: Marieke Vesters, Sandra Lageweg, Caroll Ann den Hartog, Michael van Erp,  
Renata Looije, Elles Vink, Sylvie Metselaar, Anette de Ruiter. 
Afwezig met kennisgeving: Marq van Broekhoven, Imke Receveur. 
 

 
* 

 
Tijd 

    
Onderwerp 

 

Bijlage 

 
1 

 
20.00 

 
Opening 

 
 

2 20.05 Notulen vorige vergadering 04-10-2021 (datum laatste 
vergadering aanpassen / verder akkoord) 

B 

3 20.10 Voorbespreking 
 

• Voorstelronde 
We beginnen met een voorstelronde t.b.v. Renata 
Looije die als nieuw personeelslid van NBS 
Hoogakker toetreedt 
 

• Jaarplanning (herzien) 
De vergadering met het bestuur en onderwerp 
opbrengsten betreft samen veel voor een overleg. 
Dit moet echter wel haalbaar zijn. Een en ander 
wordt nog nader beoordeeld.   
 

• Locatie vergadering 14 februari 2022 
NBS Boeimeer is optie, tenzij het overleg niet 
fysiek kan plaatsvinden.  
 

• Planning strategische koers 
Kort doorgenomen, geen opmerkingen 
 

• Terugkoppeling van de Nutsstudiedag 
(onderwijskundige visie) 
Komt in gezamenlijke vergadering aan bod. 
 
 
 
 

 
 
 

         
 



 

 

 

• Continuïteit onderwijs (ouderbrief) / 
coronamaatregelen 
Vervelende situatie, maar kan gezien deze periode 
niet anders. We kunnen er niets aan veranderen. 
Leerkrachten proberen het onderling allemaal wel 
goed te regelen. Verder ter kennisname.  
 

• Protocol Schorsen en verwijderen 
Belangrijke vragen die er spelen naar aanleiding 
van het protocol: 
 

• Aangifte tegen een leerling, moet dat als school of 
kan dat ook vanuit persoonlijk vlak 
Mag beiden, staat los van elkaar.  

• Er wordt een uitzondering op het protocol gemaakt 
voor speciaal onderwijs kinderen.  
Waarom is dat zo?  
Opgesteld door IB-ers, niet duidelijk waarom dit zo 
is opgesteld. Anette komt hier later op terug.  
Is er contact met ouders bij schorsing per brief?   
Er is altijd contact met ouders. Kan niet schorsen, 
zonder dat ouders kind komen ophalen bij school. 

• Is het juridisch draagvlak voldoende?  
Het protocol is door een jurist beoordeeld en 
vervangt het huidige protocol.  

• Verder groot aantal kleinere punten, worden 
teruggekoppeld in mogelijk herziene versie  

 
 

 

4 20.30 Mededelingen en bespreking Anette en bestuur NBS 

 

• Jaarplanning (herzien)  
Zie eerder 
 

• Locatie vergadering 14 februari 2021  
Zie boven 
 

• Planning strategische koers 
Meerdere keren op agenda om GMR mee te 
nemen in koers om zo in mei daarover te kunnen 
oordelen over het plan. De inhoud planning komt 
later.  
 

• Terugkoppeling van de Nutsstudiedag 
(onderwijskundige visie) 
Besteed aan toekomstgericht onderwijs, 
Columbusmodel. Waarom nieuwe vaardigheden 
moeten verwerken in het onderwijs. Dit was een 
zeer inspirerende dag.  
Ervaringen hierover gedeeld met elkaar.  

 
 
 
 

 
 
         
         



 

 

 

• Continuïteit onderwijs/coronamaatregelen 
MT is bestuurlijk orgaan, wordt beleid gedragen 
door leerkrachten. Leerkrachten willen wel NPO 
gelden ten goede laten komen aan inzet van 
leerkrachten, maar gaan veel stappen aan vooraf.  

 
 

• Protocol Schorsen en verwijderen 
Zie eerder 

 

5 21.55 Rondvraag en sluiting  
 

    

    

 

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


