Notulen KGMR-vergadering
Datum: 29 oktober 2018
Aanwezig: Caroline Kik, Arielle Verbeek, Agnita Twigt, Judith Geeratz, Sofia Bekker en Marianne
Jacquemijns, Hendrik Feenstra, Ingrid van Doesburg en Willeke Lageweg
Afwezig met kennisgeving: Arja Berkhout
Afwezig zonder kennisgeving: Bram v.d Have en Bart Hovens
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Opening
Op welke manier kunnen wij de ouders gemotiveerd krijgen om deel te nemen aan de KGMR?
Een schrijven naar de MR’en van de scholen wordt de eerste stap. Later in de vergadering
komen er nog meer ideeën aan de orde.
Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Verslag vorige vergadering (bijlage 1)
De Raad van Toezicht is bijna vastgesteld. We wachten nog op één gemeente, die de
voordracht moet goedkeuren. De eerste vergadering van de RvT heeft wel plaatsgevonden,
maar met de nieuwe leden als toehoorder. In de vergadering van 10 december as. komen de
drie nieuwe leden zich voorstellen. Sofia Bekker zal dan een toelichting geven op het proces en
de keuze van de twee leden op voordracht van de ouders toelichten.
Mededelingen (bijlage 4)
*De gemeente Nissewaard is bezig met het IHP (Inhoudelijk Huisvestingsplan), de besturen
hebben hier input op gegeven. Afgelopen zomer zijn de Merulaschool en de Tweespan in
Heenvliet gefuseerd tot de Ravelinde. Er zijn scenario’s ontwikkeld op de toekomst van de
overige scholen (Markenburg en Vliegerdt). Er zal nu, door de gemeente, met de directeuren
gesproken gaan worden over de toekomstscenario’s. Het bestuur heeft al eerder ingebracht bij
de gemeente Nissewaard dat de wens om een school in elk dorp te handhaven groot is.
*De bewegingen op de woningmarkt zijn dermate heftig dat er op enkele scholen al fysieke
problemen op te merken zijn.
*Op twee scholen van de Stichting Samenwerkingsscholen zijn nu interim-directeuren aan het
werk. Deze overbrugging is gemaakt om op een weloverwogen manier een directeur te werven.
Evaluatie GMR-vergadering
*Vanuit de directie is de vraag gekomen om met een versnelling van de AVG te komen.
Willeke bespreekt dit met de twee security officers, Sanne Moonen en Natasja vd Weg.
*De tekst voor de voordracht Hendrik Feenstra-prijs kan worden verspreid.
*De problemen betreffende het binnenklimaat zijn aangekaart bij Anculus.
Jaarverslag 2017-2018
Er worden twee kleine wijzigingen aangebracht.
Als het goed is, heeft de personeels- en oudergeleding van de GMR van elke school een inlog
voor Sharepoint. Dit jaarverslag gaan wij actief aanleveren aan de directeuren ook om de
betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Wellicht is het een idee om een thema te
koppelen aan een KGMR-vergadering en hiervoor extra aandacht te vragen bij de ouders en
medewerkers. Op deze manier zouden wij hen naar deze vergadering kunnen krijgen.
Alle stukken van de KGMR mogen met de leden van de MR’en gedeeld worden.
Het verslag wordt vastgesteld.
Ledenlijst
Zie de bijlage.
In het KGMR-profiel voor een nieuw lid zoeken wij iemand met kennis van financiën. Dit lid zal
dan deelnemen aan de werkgroep financiën. Het is belangrijk dat deze link er is, omdat er dan al
veel wordt voorbereid door het KGRM-lid wat deelneemt aan de werkgroep financiën.
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Vakantierooster
De gezamenlijke besturen stemmen eerst met elkaar af. Het concept vakantierooster zal in de
vergadering van december terugkomen.
9 Samenwerking met andere schoolbesturen
Ingrid van Doesburg presenteert de plannen vanuit de besturen en directeuren t.a.v. het
intensiveren van de samenwerking tussen de vier besturen VCO de Kring, Stichting
Samenwerkingsscholen, PRIMOvpr en Floréo. In deze fase is het van belang om het traject
verder te gaan laten begeleiden door een externe deskundige.
De intentieverklaring, opgesteld door de directeuren, wordt onder embargo gedeeld met de
leden van de KGMR. Er moet aandacht besteed worden aan op het een effectieve manier
betrekken van de achterban. Rond de herfstvakantie wordt het onderwerp in ieder geval in de
teams besproken. De medewerkers zijn via een mail op de hoogte gebracht door hun directeur.
Mocht er een klankbordgroep o.i.d. opgericht wordt, biedt Agnita Twigt zich hiervoor aan.
Dit onderwerp wordt een vast punt op de agenda.
10 Bestuursrapportage en uitgangspunten begroting 2019
Bestuursrapportage: kan voor de volgende vergadering doorgenomen worden.
Uitgangspunten: graag bekijken. Mochten er zaken gemist worden of als er vragen over zijn, is
de vraag om contact op te nemen met Mariska van Vliet of Ingrid van Doesburg.
De herijking van het functiehuis staat in de uitgangspunten. Dit is ontstaan door de nieuwe CAO
en de krapte op de arbeidsmarkt. Op deze manier geven wij de scholen meer ruimte om het
onderwijs anders te organiseren en hopen wij er op een meer aantrekkelijke werkgever te zijn.
10 Werkgroepen, stand van zaken
In de gesprekken met de andere besturen wordt er ook besproken welke thema’s binnen de
werkgroepen breed kunnen worden aangepakt. Er zullen ook nog steeds PRIMOvpronderwerpen zijn, hiervoor zullen de werkgroepen weer bij elkaar geroepen worden.
11 Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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