
 
 
 

 
 
 

 
   

 

Notulen GMR vergadering 7 februari 2019 
in het bestuurskantoor te Oud-Beijerland  
 
 
Aanwezig: 
 
Oudergeleding : Ton de Koning (vz), Marjon Dekker en Patrick Berghout  
Personeelsgeleding : Jovanka de Jong, Wilma de Priëlle en Corry van den Worm 
Afwezig : Marjolein Fokkinga en Siebe Terband   
CvB : Bert Tuk  
Notulen : Jantine Zilverschoon 
 

 
1. Bespreking leden van de GMR onderling 
Dit wordt niet genotuleerd 
 
2. Welkom  
De voorzitter heet allen welkom. Marjolein Fokkinga was niet in de gelegenheid om er deze vergadering al 
bij te zijn. Zij is het nieuwe GMR lid dat de open plaats van Sandra Schaap invult.  
Patrick Berghout vertelt dat hij inspiratie haalt uit de natuur. Hij laat een filmpje over de Aberkyn trail zien, 
dat laat zien wat de natuur met je doet en hoe het bijdraagt aan een bewustwordingsproces.  
 
3. Vaststellen agenda, toelichting door de voorzitter 
Punt 5: Jaarplan, dit komt op de agenda van de volgende vergadering.  
De agenda wordt gevolgd. 
 
4. Beleidsplannen 
- Beleidsplan sponsoring 
Het beleidsplan uit 2011 is herzien. Het is aangepast aan het nieuwste convenant. 
De bullet: ‘In reclame mag geen sprake zijn ….subjectieve informatie’ kan vervallen. Dit staat al erboven.  
De door Ton gemaakte opmerkingen en tekstuele aanpassingen worden meegenomen.  
Na de genoemde aanpassingen stemt de GMR in met het beleidsplan.  
 
- Beleidsplan Toelating van leerlingen 
Voorheen was er het plan ‘Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen’, dit is nu gesplitst in twee 
plannen. Vanuit het directieberaad kwam de suggestie om dezelfde terminologie aan te houden, deze is 
doorgevoerd. Ook werd naar voren gebracht dat ouders wel de juiste informatie, die van belang is voor 
het kind, moeten geven. De school heeft zorgplicht zodra het kind is ingeschreven. We verwachten dat 
kinderen aan alles meedoen. Als ouders hun kind heel vroeg aanmelden, kan het zijn dat mogelijke 
problemen nog niet bekend zijn en ouders deze informatie dus niet kunnen geven. Bert noemt de KOZA 
groep in Middelharnis die uitkomst zou kunnen bieden.  
Onderwijsconsulent (Dienst Gezondheid en Jeugd): deze kan bemiddelen bij het zoeken van een passende 
school. Dit toevoegen.  
Stukje opnemen over de (warme) overdracht.  
Bij 4.2: De plannen niet noemen. ‘Die ter inzage liggen’ volstaat.  
Het plan komt de volgende keer besluitvormend terug.  
 
- Beleidsplan Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Punten 3.1 t/m 3.3. gaat over toelaten, deze kunnen vervallen.  
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3.5: Toevoegen: ‘eventueel’  en er kan deskundigheid vanuit het SWV ingehuurd worden.  
3.8: Wat wordt gedaan aan gevoel van veiligheid van de leerkracht?  
Toevoegen: eventueel ondersteund door IB-er of een gedragsspecialist.  
4.1 Opsomming beleidsplannen kan vervallen (zie vorige plan). 
4.2 CSG heeft incidenteel ook bovenschools contact met de leerplichtambtenaar. 
4.2 Stelliger formuleren: De leerling krijgt schoolwerk mee naar huis, zodat er geen leerachterstand 
opgebouwd wordt.  
4.3 Iets opnemen bij informeren van ouders.  
4.3 Ouderconsulent: dit omschrijven. 
De aanpassingen worden doorgevoerd. Dit plan komt volgende keer besluitvormend terug. 
 
- Beleidsplan Interne klachtenprocedure 
De grootste verandering is dat klachten van ouders als eerste door Mariska Westdijk worden behandeld en 
klachten van personeel door Rose Notenboom. Het was nl. vreemd dat klachten door Bert behandeld 
werden en ouders ook bij hem in beroep konden gaan.  
De externe procedure staat op de site van de Klachtencommissie. 
De GMR stemt in met het beleidsplan Interne klachtenprocedure.  
 
5. Vanuit de jaarplanner 
Passend Onderwijs – OPR 
Jovanka de Jong meldt dat er extra geld naar de leerlingen is gegaan. 
Er is een verslag van 5 jaar Passend onderwijs. Hierin staat o.a. te lezen dat de positie van GMR en OPR 
onduidelijk is en dat het niet wenselijk is zoals het nu gaat. De OPR vergadert 2x per jaar. Jovanka gaat in 
juni weer naar deze vergadering. 
 
- Jaarplan GMR, aanpassingen 
Dit is nog niet gereed, op agenda volgende vergadering.  
 
- Terugblik cursus ‘de rol van de (G)MR als het over mensen en geld gaat’ 
Corry van den Worm en Patrick Berghout waren aanwezig. Corry vertelt dat de sfeer de vorige keer wat 
wantrouwig was, nu was er sprake van meer vertrouwen. Er waren vragen over het Kenniscentrum. Hoe 
gaat dat met Acis en CSG samen, over gelden, besturen, enz.? 
Bert vertelt dat dit alles met passend onderwijs te maken heeft. Het is een samenwerking tussen De Ark, 
de Willem Alexanderschool, Het Pluspunt en Gemiva. Het ideaalbeeld is dat er straks één organisatie is, 
waarbij het kind het onderwijs krijgt dat bij hem past. Er is gekozen voor het samenwerkingsmodel, niet 
voor het concurrentiemodel. Er wordt ook gekeken naar verbrede opvang, bijv. ook de opvang van 
cluster-4 kinderen en eventueel KOZA.  
Er is nu een gebouw ontworpen. De bedoeling is dat de bouw deze zomer begint, opening van de school 
eind 2020/begin 2021.  
Bekostiging: de scholen houden elk hun brinnummer, bekostiging loopt via de scholen. Bij het SBO geldt: 
2% via het rijk en de rest via het SWV. Fuseren is financieel niet aantrekkelijk.  
Het SWV bekostigt wel gedeeltelijk de Leonardoklas en niet de Kangoeroeklas. De Kangoeroeklas is geen 
voorziening van het SWV, het is onze eigen voorziening. Wij hebben nu geld gekregen om de Willem 
Alexanderschool voor te bereiden voor opvang van leerlingen met gedragsproblemen, evenals de kleuters.  
 
6. Concept notulen van 8 november 2018 
Aanpassen:  
De zin onder 3 over bespreking begroting kan weg.  
Blz. 2, punt 6: toevoegen: bij voorkeur bij de bespreking van de begroting.  
Onderling overleg i.p.v. voorzittersoverleg.  
Na deze aanpassingen worden de notulen van 8 november 2018 vastgesteld. 
N.a.v.: ICT beleidsplan. Bert Tuk zet in de nieuwsflits dat dit plan elk jaar op de agenda van de GMR komt.  
 
Concept notulen van 6 december 2018 
Bij welkom de toevoeging weghalen. 
De notulen worden na deze aanpassing vastgesteld.  
 
7. In – en uitgaande stukken en mededelingen 
- Concept jaarplanning 2019-2020 
De datum van 28 november blijft gehandhaafd. De planning is akkoord.  
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8. Mededelingen voorzitter College van Bestuur 
- Nieuwsflits DB 2018-12, 2019-01 en 2019-02 
Nieuwsflits 14 januari 2019 – weten wij hoe het bij ons met pesten is? In WMK is er nu een bovenschoolse 
module, waarmee informatie verzameld kan worden.  
- FBDW 
De verkoop is in het eindstadium. Volgende week wordt het personeel geïnformeerd.  
- Vacatures: Facilitair en ICT 
Er komen vacatures voor de opvolger van Mischa Kok en voor ICT. De nadruk bij deze laatste zal komen te 
liggen op onderwijs. De bedoeling is om Rose Notenboom als projectmanager aan te stellen tot de 
zomervakantie.  
- Staking 15 maart 2019 
Deze is aangekondigd door de AOB. De stakingsbereidheid is minder dan de vorige keer. Er worden geen 
scholen gesloten, stakers krijgen deze dag niet uitbetaald. Wel zullen klassen thuisblijven als de leerkracht 
staakt.  
 
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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