Verslag van de vergadering van de GMR
7 september 2020
Aanwezig:

Afwezig met bericht:
Vanuit CvB:

de heren: G. van Son, E-O Griep, J. Hendrickx
de dames: B. Lodewikus, C. Bernhart, B. Horn, C. de Wit, N. Boerefijn, W.
Antheunisse, M. Luijten, C. van Groesen
mevr. J. Buter
N. Brans en T. Lauwen ( alleen bij agendapunt 2)

1. Opening en vaststellen van de agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. Een bijzonder welkom voor dhr. N. Brans en
Mevr. M. Luijten.
2. Voorstelronde nieuwe bestuurder en nieuwe GMR leden
We maken kennis met de nieuwe bestuurder, dhr. Brands.
Per 1 oktober bestaat het CvB uit dhr. Lauwen en dhr. Brans. En vanaf 1 oktober zal dhr. Oomen
een jaar lang gevraagd bestuursadviseur zijn.
De portefeuilleverdeling wordt nog besproken.
3. Mededelingen
Marie-Therese is door ziekte afwezig. Zij wordt vervangen voor belangrijke taken.
4. Samenstelling DB GMR schooljaar 2020-2021
Voorzitter: dhr. van Son
Secretaris: mevr. Lodewikus
Penningmeester: mevr. van Groesen
5. Verdeling taken binnen GMR schooljaar 2020-2021
website: mevr. Lodewikus en dhr Hendrickx
verkiezingscommissie: mevr. de Wit en mevr. Bernhart
jaarverslag: mevr. de Wit
verdeling van de scholen:
Dhr. G. van Son:
Marcoen en Paulo Freire
Dhr. E-O Griep:
Meander en Torenschouw
Dhr. J. Hendrickx:
De Zwaaikom en de St Jan
Mevr. B. Lodewikus:
Montessorischool Oosterhout
Mevr. C. Bernhart:
De Westhoek
Mevr. B. Horn:
Sterrendonk en Duizendpoot
Mevr. C. de Wit:
Kameleon
Mevr. N. Boerefijn:
Rubenshof en De Berkenhof
Mevr. W. Antheunisse:
Touwbaan en Achthoek
Mevr. M. Luijten:
De Ontdekking
Mevr. C. van Groesen:
De Pionier en Beiaard
Mevr. J. Buter:
SBO De Wissel
6. Afscheid en bedankje vertrokken GMR leden
Het gebruikelijke etentje ter verwelkoming van de nieuwe leden en als afscheid van de
vertrekkende leden wordt aangepast aan de coronamaatregelen. Dhr. Hendrickx bekijkt wat er

mogelijk is op de Zwaaikom en komt met datavoorstel. Verder worden de bedankjes verzorgd
volgens afspraak. Er wordt een kaartje gestuurd naar de vertrekkende clusterdirecteuren.
7. Terugkijken naar de GMR van 29 juni
Deze vergadering is als erg pittig ervaren. Dit is niet eerder zo beleefd in de GMR. De wens om te
werken aan een goede communicatie en transparantie is daarmee nog nadrukkelijker een
verbeterpunt geworden. Met het nieuwe CvB starten we graag met een schone lei.
De notulen worden besproken in de eerste vergadering waarbij het CvB aansluit.
8. Onderwerpen bezoek MR
- Terugblikken op de procedure rondom de eindverantwoordelijk schoolleider.
- Terugblikken op de periode rondom alle coronamaatregelen. (evaluatie)
- Verloop van de uitwerking van het strategisch beleidsplan op school.
- Is er behoefte aan scholing?
- Heeft elke school een plan klaarliggen voor een eventuele tweede golf van een corona
uitbraak? Wat als leerkrachten uitvallen of leerlingen niet naar school mogen door RIVM
maatregelen? Zijn er roosterwijzigingen i.v.m. coronamaatregelen? Etc.
We proberen tussen de eerste en tweede GMR vergadering allemaal onze contactscholen te
bezoeken.
9. Beleidsagenda
Een werkdocument – deze kan nog aangevuld/ aangepast worden door GMR of CvB.
10. Scholing GMR
Voor de scholing van de GMR wordt eerst onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast
kijken we ieder voor zich waar behoefte aan is.
11. Scholing MR
Ook voor de scholing van de MR wordt eerst onderzocht welke mogelijkheden er zijn. Mw. de
Wit maakt een voorstel.
12. Rondvraag
- Er is zorg om de situaties die ontstaan met zieke leerkrachten, verkouden leerlingen en het
wel/ niet naar huis sturen. Dit wordt door het DB besproken met het bestuur. De vraag is ook
in welke mate er op Delta niveau dingen vastgelegd moeten worden daarin.
- Evalueren van coronamaatregelen als aandachtspunt op de beleidsagenda
- Extra budgetten voor schoonmaak; hoe ziet dit eruit?
o De PO raad verzamelt informatie bij schoolbesturen en inventariseert gemaakte
kosten. Daarna wordt met OCW overlegd over een tegemoetkoming in deze kosten.

13. Sluiting

