Notulen GMR vergadering 5 juni 2018
in het bestuurskantoor te Oud-Beijerland
Aanwezig:
Oudergeleding
Personeelsgeleding
CvB
Afwezig
Notulen

: Marjon Dekker (vz) Patrick Berghout en Ton de Koning
: Jovanka de Jong, Sandra Schaap en Corry van den Worm
: Bert Tuk
Mariska Westdijk en Mischa Kok (agendapunten 4, 5 en 6)
: Wilma de Priëlle en Siebe Terband
: Jantine Zilverschoon

1. Welkom en opening door Corry van den Worm
Corry leest het verhaal ‘Een warm welkom’ en brengt dit in de praktijk met aardbeien. Dit n.a.v. Ezechiël
over de boom met vele vogels.
2. Vaststellen agenda, toelichting door de voorzitter
Toevoegen aan de agenda:
1. Memo van Rose Notenboom over voordracht LIO-ers, deze zal tussen agendapunt 6 en 7 ingepland
worden.
2. Afvaardiging vanuit de GMR voor de sollicitatiecommissie Opleiden in de School: na agendapunt 4.
3. Concept notulen van 12 april 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.
Bert heeft contact gehad met Verus over de cursus IKC die niet aan de verwachtingen heeft voldaan.
Verus biedt aan een cursus gratis te verzorgen. Dit komt volgende vergadering terug.
AVG: Deze staat voor 21 juni op de agenda.
Aan het Diner Pensant hebben 5 leden van de GMR deelgenomen. Na de vergadering van de RvT d.d. 12
juni zullen de opbrengsten hiervan gedeeld worden met de GMR.
4. Beleidsplannen: Begaafdheid door Mariska Westdijk – meningvormend
Mariska licht het plan toe. De ambities vanuit het SBP zijn hierin verwerkt.
De volgende opmerkingen/suggesties worden gedaan, hierin worden door Jovanka ook deze van Wilma de
Priëlle meegenomen:
- Voorstel de 2e alinea uit de inleiding halen. Dit wellicht elders opnemen.
- Er wordt veel uitgelegd over hoogbegaafdheid, graag ook informatie over meerbegaafdheid.
- 3. Uitgangspunten:
- Toevoegen: bij b. uitdagen tot hoger denkniveau, dit komt uit het SBP.
- Er is een versnellingswensenlijst, deze wellicht opnemen.
- 4.9 Expertise delen d.m.v. 2 intervisiebijeenkomsten per jaar. Er is nl. veel expertise in de scholen.
Scholing kan ook vandaaruit opgezet worden.
- Clusterniveau: dit betreft aantal scholen dat om praktische redenen iets samendoet.
- Veel info over kangoeroeklas. Welk aanbod is er voor slimme kinderen die niet naar de kangoeroeklas
gaan? Dit zijn de plusklas en plusmomenten. Het is tijd voor de scholen om een volgende stap te maken
om ook uitdaging te bieden aan kinderen die slim zijn, maar die niet opvallen door hun gedrag.
- Een deel van de beschrijving van de kangoeroeklas naar de bijlagen verplaatsen.
- Uitleggen uit wie het topteam bestaat.
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- 4.20: Voorwaarde is dat ze volgens de CLB- werkwijze (Consultatieve Leerkracht Begeleiding) moeten
werken.
- De kangoeroeklas wordt betaald uit bovenschoolse middelen. Tot nu toe vindt geen afroming van de
schoolbudgetten plaats.
- Bij het nieuwe beleid is er sprake van cofinanciering, waarbij de overheid de helft betaalt. Dit kan nu
echter nog niet worden aangevraagd.
- Bedragen kunnen blijven staan, met toevoeging prijspeil 2018.
- 4.21: er kan ook sprake zijn van handelingsverlegenheid van de school.
- Blz. 18: Er is sprake van een tweedeling in kenmerken.
Ton heeft een nieuw logo ontworpen voor de Kangoeroeklas: applaus!!!
Het beleidsplan Begaafdheid komt volgende keer besluitvormend op de agenda.

4a. Sollicitatiecommissie kandidaat Opleiden in de School en beoordelend schoolopleider
In deze commissie zit ook de coördinator van InHolland, deze heeft een adviserende rol.
Corry van den Worm meldt zich aan en heeft het vertrouwen van de GMR.
5. Onderwijs en ICT door Mariska Westdijk en Mischa Kok
Mariska en Mischa geven een toelichting op het beleidsplan.
Opmerkingen en toelichtingen:
- Bij inleiding de punten onder elkaar zetten. Paginanummers invoegen.
4.1: verantwoorde wijze: als je kunt verantwoorden hoe je ICT inzet, bewuste keuzes maakt.
4.2: dit is een kernuitspraak vanuit het visiedocument.
4.7: dit komt uit het SBP en is een ambitie
4.8: idem. Regio= de hele Hoeksche Waard.
4.9b: dit is een ambitie. Hieronder kan ook sponsoring worden verstaan.
De afschrijving is nog wel een probleem. Afschrijving is 4 jaar.
4.16 e kan vervallen
4.25: Facebook valt nu binnen de kaders van de AVG.
4.24 b: is ook gekeken naar Parrot (van Parnassys). De werkgroep website is ermee bezig.
4.10 en 4.26 zijn apart vermeld i.v.m. de verschillende pijlers.
4.35 in eigen beheer weghalen.
4.37: deze kan vervallen.
4.39: er komt een splitsing tussen hardware & infrastructuur en onderwijs & ICT.
- Er moet worden nagedacht over financiering en afschrijving.
- Voetnoten 4.7 en 4.12b
- Coördinatoren met kleine letters.
- Onderwijskundige ict-ers: dit komt uit het SBP. Op elke school is iemand die onderwijsinhoudelijk met
ICT bezig is.
- Er komt een stuurgroep ICT voor de inhoudelijke agenda van het ICT-beraad. Dit beraad bestaat uit
5 personen.
- Bedoeling is dat er iemand komt voor 1 dag per week die op de scholen het inhoudelijk gesprek gaat
voeren, waarbij deze zich tevens bezighoudt met software en visie.
- Technische problemen zijn voor de afdeling huisvesting.
- Er is nog geen extra bekostiging voor ICT.
De voorzitter bedankt Mariska voor haar komst en toelichting.
Het beleidsplan Onderwijs en ICT komt volgende keer besluitvormend op de agenda.
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6. Huisvesting door Mischa Kok
Mischa Kok geeft een toelichting op het plan.
Opmerkingen en toelichtingen:
- Onze partners binnen KinderWaard.
3.3: 2e zin onder 3e bol kan weg.
4.10: 4 fondscodes: deze codes noemen.
4.14: Bij de gemeente blijven de genoemde items plus renovatie.
- Dit plan is ook nodig voor de accountant voor de onderbouwing van de dotatie aan onderhoud.
Het beleidsplan Huisvesting komt volgende keer besluitvormende op de agenda.
6a. Memo directeur personeelszaken Rose Notenboom over voordracht LIO-ers
In deze memo legt Rose Notenboom haar werkwijze uit, waarbij zij aangeeft dat de afgesproken
procedure hierbij niet goed gevolgd is. Zij legt de GMR 2 vragen voor, waarop de GMR als volgt reageert:
a. De GMR geeft toestemming om de voorgedragen LIO-ers te benoemen.
b. Verbeterde aanpak volgend jaar, hierop komt de GMR terug.
7. In – en uitgaande stukken en mededelingen
Er is geen post.
Marjon Dekker geeft aan dat ze wil stoppen met haar functie als voorzitter.
Aan Ton de Koning is gevraagd of hij haar wil opvolgen. De aanwezige GMR-leden stemmen hiermee in.
Ton geeft aan dat hij deze functie wil aanvaarden voor de komende 2 jaar. In 2020 is hij aftredend.
8. Mededelingen voorzitter College van Bestuur
Geen toevoegingen.
9. Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur met dank voor ieders inbreng.
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