GMR Stichting Van der Huchtscholen
6 oktober 2020
19:30 – 21:30 uur, 2e van der Hucht. Libel 56.
Uitgenodigd:
•

Jacqueline Siebbeles (personeelsgeleding 1e Van der Huchtschool),

•

Jordi Butterhoff (oudergeleding 1e Van der Huchtschool),

•

Karola Schipper (personeelsgeleding 2e Van der Huchtschool),

•

René Toxopeus (oudergeleding 2e Van der Huchtschool)

•

Kristiaan Huppelschoten (personeelsgeleding 3e Van der Huchtschool),

•

Jeroen van Ginkel (voorzitter, oudergeleding 3e Van der Huchtschool),

•

Henk Oudshoorn (Algemeen directeur/bestuurder, Stichting van der Hucht)

A: Overlegvergadering Bestuurder - GMR

19:30- 19:35

1.

Opening:
We starten met Bitterballen i.v.m. het afscheid van Henk
Mededelingen:
- Kristiaan stelt zich voor als nieuw GMR lid.
- Marap is vanwege verschillende Stichtingszaken nog niet klaar
- Henk geeft toelichting op het binnenklimaat. Het voldoet aan de norm,
maar er zijn wel pieken. Met name als de klas binnenkomt.
Er is discussie over de klimatologische aanpassingen op de 3e, op de 2e
en de 1e gebeurt nu nog even niets. Op de 2e is de normering gehaald,
maar op de 2e is de huisvesting natuurlijk een discussiepunt.
- IHP is gepland op 1 december
- 3e kwartaal rapportage komt ook.
- Toelichting op COVID19, 2e gesprek met MT ter evaluatie is gepland.
Wat zijn de leerpunten

Jeroen van Ginkel

- Leerling teldatum
1e blijft gelijk
2e loopt er 4 terug, 16 vroegtijdige schoolverlaters waren o.a. door
verhuizing. Henk heeft er bij stilgestaan dat het een enorme klus was
om weer zoveel kinderen als zij-instromer te laten instromen
3e + 2

19:35- 19:45

2.

Beleid vergoedingsregelingen
Henk licht nog even de keuzes toe die er te maken zijn m.b.t.
bijvoorbeeld verschillende vergoedingen die er zijn. Er komt geen
wijziging. Wel is de fietsenregeling ter overweging om daar een hoger
bedrag voor te bieden.
Op 6-10-2020 is instemming en positief advies geven op het beleid
vergoedingsregelingen

20:25- 20:35

3.

Rondvraag en sluiting
- Jordi vraagt of we nu ouderbijdrage gaan bespreken. Dit gaan we doen

Henk Oudshoorn
(Ter instemming P en advies O)

in het B gedeelte. Daarnaast stelt Jordi de vraag of het huishoudelijk
reglement ge-upgrade moet worden, maar dit is vorig jaar al gedaan
- Henk voegt toe dat Wiscollect vervangen zou kunnen worden
ParnasSys als het gaat om de inning van de ouder bijdrage.
Daarnaast neemt Henk het laatste woord gezien zijn afscheid van de
Stichting waarin hij de ouders en leerkrachten dankt voor hun deelname
aan de GMR. En hoopt dat het met de stichting goed zal blijven gaan

B: Vergadering GMR

20:45- 20:50

1.

Opening en vaststelling agenda

Jeroen van Ginkel

20:50- 21:00

2.

Taakverdeling Voorzitter/Secretaris
- Jeroen blijft voorzitter en Kristiaan biedt zich aan als
secretaris

Jeroen van Ginkel

21:00- 21:15

3.

Ouder bijdrage
1e van der Hucht
→ is er een tussen oplossing. Bijvoorbeeld via een
betaallink vanuit Parro. Meer flexibiliteit in het bedrag
geeft.
→ meer de kant uit gaan van donatie
→ afschaffen voelt “lastig”
2e van der Hucht
→ niet voor afschaffing
→ besproken is of een keuze systeem met betaling in
termijn en schriftelijk aangeven dat je niet meedoet.
3e van Hucht
→ Donatie zou een optie kunnen zijn
→ Afschaffing niet echt een goed idee.
→ Handhaven zoals het nu is en genoegen nemen met
het feit dat er gewoonweg minder binnenkomt

Allen

21:30

4.

Rondvraag en sluiting
- Geen

C: Vergadering (P)GMR

21:30

1.

Aanstelling AD
- Conform overleg is uitsluitsel gegeven over de kaders
waarbinnen de (P) GMR instemming geeft aan het door
de RvT gewenste beleid.

