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Notulen                                       
 

1.  Opening: “Het is voorjaar”, daarna voorstel rondje i.v.m. nieuw GMR lid: Marco Laarman. 
 
2.       Mededelingen: Besproken dat vergadering GMR zoveel mogelijk gepland wordt voor de MR aan. 
 
3.       Bespreekpunten namens directeur bestuurder: 

• Jaarrekening > deze was niet of te laat gemaild. Voorbereiding op deze stukken was bijna niet 
mogelijk. Is al bespoken met de directeur/bestuurder (DB). 

2018 > aantal gemiste voorzieningen door DB opgemerkt, tevens op bepaalde punten niet 
volledig o.a. in de afschrijvingen. Boekhouder zou met een voorstel komen voor oplossing. 

2019 > Overleg over de voorzieningen. Verder algemene punten doorgenomen vanuit de 
jaarrekening. Oa. Vervangingsfonds > de mogelijkheden omtrent deze kostenpost. Baten/lasten 
m.b.t. reparative CAO, huisvestingslasten, stichting Vermogensbeheer. Mede de vraag 
besproken m.b.t. kosten/opbrengsten van de kleinere scholen. 

• Evaluatie volledige openstelling scholen: Openstelling in juni is goed verlopen. Meer 
duidelijkheid en rust voor alle betrokkenen. Dit ondanks dat nog niet alle regels duidelijk 
uitlegbaar waren vanuit de overheid. Wel vragen over het traktatiebeleid, werkwijze van de 
middelbare scholen. Uitgangspunt in uitvoering/toekomstig beleid indien het Corona-virus weer 
de kop opsteekt is, dat opgestelde regels/afspraken flexibel moeten zijn richting de “gewenste” 
situatie. De overheid bepaalt de koers. Als de situatie erom vraagt dat er weer een 
noodverordening komt, dan zal dit in overleg en met toestemming van MR worden 
doorgevoerd. 

• Formatieplannen scholen: Op detailniveau na nagenoeg klaar. Week 27 zou het mogelijk rond 
zijn. Er waren nog enkele vraagstukken bij de Wegwijzer. 

 

 



• Plannen met betrekking tot bewegingsonderwijs en muziek: MT plan wordt nog aangepast, 
B.O.> 2x in de week geeft te veel verlies van tijd. De vakleerkracht gaat met verlof. Plan is groep 
3 t/m 8 krijgen 1 uur in de week B.O. les. Het vervoer van/naar heeft te veel nadelen, dit wordt 
dan ook verminderd. Voor de huidige wijze van vervoer komt er ook een aanpassing > 
gediplomeerde en professioneel vervoer. Er komt een project op school m.b.t. beweging d.m.v.  
Spel tijdens Les. Dit wordt begeleid door Lesgevende vakleerkrachten. Dit wordt een test voor 1 
jaar, daarna wordt beleid bepaald. Dit gaat in samenwerking met Sportservice Hardenberg. 

• Muziek vanuit Cultuur gelden: De Zaaier heeft al ervaring opgedaan met dit item. Dit is voor de 
algemene ontwikkeling, tevens voor het leren in de vrije tijdsbesteding van de kinderen. Er werd 
een positieve/goede ontwikkeling van de “muziek” klassen geconstateerd. 

• Stand van zaken met betrekking tot opstart KDC's: doel is om in januari 2021 een start te maken 
met de KDC op de Zaaier en “iets later” op de Wegwijzer. Beiden Kinderopvang en BSO. De 
samenwerking zal zoals het nu lijkt met Mathil gaan plaatsvinden. Huidig wordt er een controle 
gedaan op de huisvesting. Doel is om op elke locatie een KDC te realiseren, criteria is wel dat de 
KDC wel meegaat in de lijn van onderwijs PCO-N. IKC (peutergroep, BSO) op het Kompas start 
direct na de zomervakantie.  

4.  Notulen 19 mei/tevens rondvraag: 

Vraag m.b.t. rol van Teamleider en na 1ste jaar een evaluatie hiervan. 

Aanpassing punt 4 MR. 

Pagina 3: waar is de locatie van de cursus MR/GMR 

GMR mail, is deze aanwezig? Roy (ICT) kan dit uitzoeken. Joël neemt contact met  hem op. 

6.  Actiepunten: Kleine kascontrole bestuur: MR zal de taak als controleur op haar eigen school 
moeten oppakken. 

 

7. Afsluiting “ik zal er zijn”- gedicht. Arjan neemt afscheid als lid uit de oudergeleding van de 
Wegwijzer.  
 
Volgende vergadering: 7 september, 19:30 uur op de Meele. 
 
 
 
 
  
  


