
Notulen GMR 16 juni 2021

Datum: Woensdag 16 juni 2021
Aanvang: 19:30

No. Onderwerp Besproken is: Acties:
1 Opening /

notulen/Vaststelling
van de agenda

Voorzitter opent de vergadering
Notulen van de vorige GMR-vergadering staan op de
website van WIO.
De notulen van de vorige vergadering worden bij deze
vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen ● Openbaarheid stukken op GMR-drive

College van Bestuur neemt deel in de GMR-drive.
Praktisch gezien biedt CvB op deze wijze makkelijk
documenten aan voor alle GMR-leden. En kunnen op
deze wijze documenten makkelijk gedeeld worden. Als
er zaken eerst intern besproken moeten worden, zullen
documenten via mail rondgestuurd worden.

● Nationaal Programma Onderwijs
700,- Euro per leerling om achterstanden weg te werken
ten gevolge van Corona.
MR-en moeten hierover instemming geven.
Jaarcontracten kunnen niet aangeboden worden omdat
werknemers na dit jaar het vooruitzicht op een vast
contract moet worden gegeven.
Project-contracten mogen ook niet worden aangeboden,
omdat de gelden niet als projectgelden zijn aangemerkt.
Wat wel mag is uitbreiding van het bestaand aantal
uren.

● Vrijwillige ouderbijdrage
Ouders/verzorgers kunnen niet verplicht worden bij te
dragen aan schoolkosten. Scholen moet hier rekening
mee houden in de begroting.

● Huisvestingsplan Maasgouw
Ter informatie: Er wordt een rapport gemaakt van de
bouwkundige staat van de verschillende scholen. Op
basis van dit rapport wordt een plan gemaakt tot
eventuele verbouwing, nieuwbouw, etc.
In oktober is het document klaar. Het is een leidraad
voor de gemeente voor de komende vier jaar.

Ter info:
● Jaarverslag WIO
● Opbrengsten middentoets
● Corona Periode terugblik
● RvT nieuwe portefeuilles en gedeeltelijke nieuwe

bezetting



Good Governance traject:
21 juni 16-18 uur bijeenkomst GMR-CvB in het Brookx
Stevensweert
24 juni 16-18 uur gezamenlijke  GMR-RvT-CvB
Slotbijeenkomst in het Brookx Stevensweert
GMR-RvT-CvB

In de app kunnen GMR-leden aangeven of ze willen
deelnemen.

3. Opbrengsten
Middentoets

CvB geeft een toelichting op de opbrengsten.
Opbrengsten zijn besproken tijdens de stukken ter
informatie.

4. Fusie scholen Pey
en de Slek Fusie school Pey en Slek. Eric heeft een intern verslag

gemaakt van de informatiebijeenkomst met ouders.

Er zijn twee ouderavonden geweest waarin de fusie en
de effecten ervan zijn gesproken. De FER ligt voor ter
instemming aan de MR’en. Het is duidelijk dat er
voorstanders en tegenstanders zijn voor de fusie.
Stichting vraagt zich af of je als kleine school
(basisschool de Slek) nog kwaliteit op de lange termijn
kunt garanderen.

5. NT2 leerlingen
Toelichting op groeiend aantal leerlingen op de scholen
waarbij Nederlands hun tweede taal is.

Normaliter gaan kinderen die niet de Nederlandse taal
beheersen naar een Taalschool. Gemeente heeft voor
Maasgouw bepaalt dat dat deze leerlingen in de regio
moeten worden opgevangen op de basisscholen. De
NT2 leerlingen worden na een ‘taalbad’ van een jaar
aangemeld op een gewone basisschool. Bestuur vindt
deze situatie niet optimaal. Er zijn 2 ambulante NT2
begeleiders die de scholen en leerlingen begeleiden. Er
zijn  voorstellen gedaan om tot verbetering te komen.

6. GMR plaats, tijd en
vergaderdata GMR bepaalt plaats, tijdstip en vergaderdata volgend

schooljaar.

GMR-leden behouden de mogelijkheid aan te sluiten
digitaal.

Locatie: Toermalijn basisschool. Aanvang 19:30.

● 15-09-2021
● 17-11-2021
● 19-01-2022



● 16-03-2022
● 20-04-2022
● 22-06-2022

7. Actiepunten AOB-service pakket.
GMR wenst het service-pakket op te zeggen. Secretaris
zal dit regelen. Het servicepakket loopt tot 31-12-2021.
Er kan in de tussentijd nog aanspraak op worden
gemaakt.

Secrett
aris
zegt
pakket
op.

8. Sluiting vergadering GMR-lid geeft aan volgend schooljaar op een andere
school te gaan werken. Formeel zal dit lid aan de MR’en
toestemming moeten vragen of het akkoord is dat het lid
de MR ‘vertegenwoordigd’ .


