
Notulen  GMR 28 april 2021

Datum: Woensdag 28 april 2021
Aanvang: 19:15

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 voorzitter heeft op
basis van de aantekeningen van de secretaris
de notulen gemaakt.

De agenda wordt vastgesteld. De in het rood
gedrukte stukken worden als eerste behandeld.
De overige (blauwe) stukken zullen indien er
tijd nog worden besproken. Indien er geen tijd
voor is schuiven deze door naar de volgende
vergadering.

Secretaris zal
de notulen naar
een GMR-lid
sturen omdat
Annette met
verlof gaat.

2. Mededelingen NPO
Vrijwillige ouderbijdrage
Zelftesten Corona in PO

Wijzigingen regelingen:
Klokkenluidersregeling, ter instemming aan de
GMR
Integriteitscommissie maakt deel uit van de
regeling. De GMR’en van de verschillende
stichtingen mogen leden voordragen. De
voorgedragen leden zijn onafhankelijk en
deskundig en hebben voldoende afstand tot de
stichting. De voordracht is voor de 3 mensen
samen.
De GMR stemt in met de voorgedragen
kandidaten.

Functieboek:
De GMR geeft instemming op het functieboek

Vraag GMR
Vervanging directeur/Ib’er Heel/Wessem
CvB legt uit dat voor beide vervangingen eerst
intern is gezocht. Echter deze zoektocht heeft
in beide gevallen niet geleid tot geschikte
kandidaten.
Er is een Interim directeur/Ib’er ingehuurd tot
einde schooljaar. Het is een dure maatregel,
maar helaas waren er geen andere
alternatieven.



3. Jaarverslag 2020 GMR stelt het  GMR jaarverslag vast en zal dit
het CvB toesturen.

4. Activiteitenplan
Jan-Thijs en Suus hebben een
concept-activiteitenplan gemaakt. De volgende
zaken worden nog aangepast:

● Werkgroepen
● financiële plaatje
● Vergaderdata.

Onder voorbehoud van enkele tekstuele
wijzigingen stelt de GMR het activiteitenplan
vast.

5. Fusie
Suus doet verslag van de vordering op de
voorgenomen fusie Patricius en Op De Slek

het voornemen is om de Fusie Effect
Rapportage eind april af te hebben.
Nieuwsbrieven zijn rondgegaan. Deze brieven
geven een goed beeld van het proces tot nu
toe.

Begin juni zullen er ouder-informatieavonden
zijn voor de ouders van de basisscholen Slek
en Patricius.

6. Wettelijk deel
schoolgids Wettelijk schoolgids

Enkele zaken zijn veranderd. Onderdelen zoals
Burgerschap, Sociale Integratie en Wetenschap
en Techniek zijn aangepast.

Een GMR-lid merkt op dat een adres in de
schoolgids (pagina 26 adressenlijst) niet klopt

W&T coördinator is een taak geen functie.

OGMR geeft instemming aan het wettelijk deel
schoolgids.

Ter instemming



7. NT2 leerling
ervaringen Onderwerp niet behandeld, schuift door naar de

volgende vergadering

8. Klachtencommissie
Onderwerp niet behandeld, schuift door naar de
volgende vergadering

9. Sluiting vergadering CVB is voor een vooroverleg  met de secretaris
en voorzitter. Secretaris en voorzitter gaan
graag in op het voorstel van het CvB.


