
 

 

Notulen                  

Datum : dinsdag 8 december   Notulist: Fleur  

Locatie: Gevers Deynoot            Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur via Teams 

Aanwezig: Ilse Woesthoff, Danielle Abbenbroek, Heiltje van Rijn, Fleur Stijnman en  Malieke 

ter Wiel. Vanaf 20.15 uur Arnaud Ouwehand 

  

 Agendapunt  Doel  

1. Goedkeuring 
- De notulen van 30 juni en 22 september zijn 

goedgekeurd. 

 

2. Bepalen aanvullende agendapunten: 
Geen aanvullende punten 

 

3. Nieuws vanuit de GMR:  
 

- In de loop van het jaar zal het meerjarig 
personeelsbeleidsplan terugkomen op de 
agenda. 

- De voortgang van de nieuwbouwplannen van de 
Fortgens is in het geding i.v.m. te weinig 
financiën van de Gemeente. Hierover is veel 
contact met de gemeente, maar dit is nu geen 
aangelegenheid meer van de GMR maar van de 
MR van de Fortgens. 

- Na onderzoek is besloten om toch aangesloten te 
blijven bij het Vervangingsfonds. 

- Scholing vindt plaats op 26 januari. 
- Er heeft een inspectiebezoek bij het bestuur 

plaatsgevonden met als resultaat een 
overwegend positief oordeel met hier en daar een 
paar tips. De scholen meer moeten sturen op de 
refentiescore i.p.v. het eindresultaat en de taken 
en van het bestuur en de algemeen directeur zijn 
nu teveel verweven. Daardoor is er geen goed 
toezicht. Dat moet de komende jaren veranderen. 

 

 

4. MR bezetting 
Henri zal eind van het schooljaar afscheid nemen, omdat 
hij dan geen kind meer op school heeft. Zittend lid 
Malieke heeft dan ook drie jaar deelgenomen aan de MR 
maar heeft interesse om te blijven. Tijdens de volgende 
vergadering zullen we de tekst bespreken die we in de 
oproep zullen plaatsen om een nieuw lid te werven. 

 



 

 

PG gaat in overleg met directie over het takenpakket en 
de MR. 

 Vervolg in bijzijn van Directie  

5. Update over voortgang werken onder Corona 
maatregelen. 
Strikte omgang met maatregelen in school. 
Vergaderingen vinden plaats op afstand. Niet met grote 
groepen tegelijk samen. Incidentele bezoeker en 
daarvan vindt registratie plaats. Wel zo beperkt mogelijk. 
Oudergesprekken en adviesgesprekken vinden plaats op 
afstand. Dat zal ook zo in februari zijn. De VO bezoeken 
zijn niet doorgegaan. Ook de studiedagen zijn anders 
georganiseerd. Maximaal 3 collega’s bij elkaar. 
Ventilatie: 
Begin van het schooljaar is er een meting geweest. Deze 
voldeed aan de norm. De condities waren anders dan nu 
in de winter. Er is subsidie beschikbaar vanuit het rijk. De 
aanvraag zal worden gedaan. Daarvoor is ook een 
tweede meting nodig. Deze zal grootschaliger zijn en in 
januari/ februari plaatsvinden. 
Arnaud zal de resultaten t.z.t. in de MR bespreken. 

Informeren  

6. Duurzame inzetbaarheid; terugkoppeling n.a.v. 
directieoverleg. 
Angele zal dit op laten nemen in het 
personeelsbeleidsplan. Dit zal in januari door de GMR 
vastgesteld worden. Taak van de GMR om hier dan 
kritisch naar te kijken. 

informeren 

7. Korte terugkoppeling veiligheid bij binnenkomen nu er 
geen rijen meer worden gemaakt. 
Dit punt kwam tijdens de vorige vergadering ter sprake. 
In het begin was het onwennig. Er is naar gekeken en 
sindsdien staat er altijd een teamlid bij de deur. Het gaat 
vlot en veilig. De leerlingen komen rustig binnen. 

informeren 

8. Schooltijden: stand van zaken en terugkoppeling 
(zie bijlage 3) De voor- en nadelen zullen worden 
besproken. 
Aan het bestuur zal worden voorgelegd wat zij van een 
verplicht TSO en de kosten hiervan vinden. Als van 
ouders een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd brengt die 
risico’s mee t.a.v. de bekostiging. 
Arnaud zal bij Angele navragen wat de mogelijkheid voor 
financiering vanuit het rijk is. 

Advies 



 

 

9. NT2 leerlingen: Arnoud geeft een toelichting op een 
toegekende subsidie voor het wegwerken van 
leerachterstanden van deze leerlingen. 
Met subsidie kan een externe ingehuurd worden. Er is 
contact met iemand die daarvoor geschikt is. Begeleiding 
door haar zal 1 op 1 plaatsvinden. Dit kan vanaf januari 
starten. Er is al geïnvesteerd in materiaal. Ilse zal ook 
een opleiding gaan volgen over NT2. Ook uit de 
resultaten van het CITO blijkt dat deze groep de grootste 
achterstand heeft. Er is binnen de vereniging de 
mogelijkheid besproken om als vereniging subsidie aan 
te vragen. Dit zou als voordeel hebben om kennis te 
kunnen delen en eenvoudiger om ervoor in aanmerking 
te komen. 

Informeren/ advies 

9. Rondvraag en afsluiting 
- Gym: vervanging en vertrek meester Hilderbrand 

 

 

 

Actiepunten: 

Notulen juni en sep op de site 

MR oproep agendapunt op 2 februari 

Arnaud informeert ouders in de volgende nieuwsbrief over de stand van zaken rondom de 
schooltijden 

 


