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Bijeenkomst:  Interne vergadering GMR  
Oudergeleding: Aanwezig: Manish Dixit, Esther Verheijen, Marjonne Maan, Fariz 

Rahman, Klazine de Bas-Verdonschot 
Afwezig: - 

Personeelsgeleding: 
 
 

Aanwezig: Frank Koole, Jikke Slijkhuis, Cathy Goose, Arnold 
Zadelberg, Willem van Gemmert, Zohra Moudian, Yvonne 
Knoester (vanaf agendapunt 5) 
Afwezig: - 

Notulen: Arnold Zadelberg / Marianne Gommans (afwezig) 
Voorzitter:  Esther Verheijen 
Datum:     4 oktober 2022 
Verslag vastgesteld: 14 november 2022 

  

  
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Verslag interne vergadering en actiepuntenlijst d.d. 16 mei 2022 en extra 

vergaderingen. 

Deze worden vastgesteld. 
 
3. Ingekomen/Uitgegane stukken 

Geen opmerkingen en/of toevoegingen. 
 
4. GMR vacatures en verkiezingen 

Voor de twee reguliere BO ouder vacatures zijn vijf kandidaten. Er worden verkiezingen 
gehouden (sluitingstermijn voor 13 oktober a.s.). 
Voor de SO ouder vacature heeft zich nog geen kandidaat gemeld. 

Voor de vacature personeel heeft zich als kandidaat gemeld: Inke Wentink (Intern 
begeleider en onderbouwcoördinator Annie MG Schmidtschool, tevens lid sector bestuur PO 
van de AOB).  

 
5. GMR Eendaagse 

De Eendaagse van 16 september jl. wordt als positief beoordeeld, zowel inhoudelijk en de 
voorbereiding voor de achterbanavond, evenals het informele contact met de leden van de 
RvT tijdens de afsluiting van die dag.  
 
Tijdens de Eendaagse is besloten dat op hun verzoek Marjonne Maan overstapt naar de 
werkgroep onderwijs en Yvonne Knoester naar de werkgroep personeel. 
 
Tevens is afgesproken dat de werkgroep Financiën tijdelijk wordt versterkt door middel van 
externe expertise. Dit houdt verband met de onderbezetting van deze werkgroep mede door 
het vertrek van Thomas uit de GMR. 
 
6. GMR achterbanavond 

De stand van zaken wordt besproken. De presentaties zijn voorbereid. Het aantal 
aanmeldingen loopt niet storm. We besluiten morgen definitief of de avond doorgaat. 
We vragen ons af in hoeverre het medezeggenschapsproces op de scholen goed verloopt 
en hoe dit door het bestuur wordt gemonitord. Er zijn blijkbaar ook scholen waar geen MR 
functioneert omdat er geen leden zijn. Besloten wordt dit punt te agenderen voor een 
volgende overlegvergadering. (Actie: wg IZ) 
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7. Vacature CvB 

De verwachting is dat voor 18 oktober een keuze is gemaakt voor een extern adviesbureau 
en de profielschets bekend is. 
 
8. Beleidsintensivering door bovenmatige reserves 

De werkgroep Financiën formuleert vragen naar aanleiding van de ingebrachte stukken en 
zal deze voorleggen aan de controller, Maarten Hoornweg. Hierbij zal ook de vraag worden 
voorgelegd wat in het besluitvormingsproces de rol is van de MR-en van de betreffende 
scholen. 
 
9. Notitie financieel toezicht 

De GMR verbaast zich erover dat deze notitie nu pas is voorgelegd. Deze notitie moet in 
samenhang worden behandeld met agendapunt 8 “Beleidsintensivering door bovenmatige 
reserves”. 
 
10. Rondvraag 

Rapport Onderwijsinspectie: Wat is de status van het Inspectierapport en naar aanleiding 
hiervan en het plan van aanpak? In het agenda overleg met het CvB zal deze vraag worden 
ingebracht. Overigens is dit een openbaar stuk dat is te downloaden van de site van de 
Inspectie Onderwijs. 
 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders bijdrage. 
 
 

 


