
GMR Stichting Van der Huchtscholen
14 juni 2021
19:30 – 21:30 uur, Online, via MEET

Aanwezig:

● 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),

● Ronald de Moor (Algemeen directeur/bestuurder, Stichting van der Hucht)

A: Overlegvergadering Bestuurder - GMR

1. 19:30-19:40 Opening
-  Vaststelling agenda
-  Ingekomen post

Agenda is goedgekeurd, geen ingekomen post.

Jeroen van Ginkel

2. 19:40-19:50 Jaarverslag GMR + Toelichting

Begroting is in januari besproken en ons advies is daarin verwerkt.
Vervolgens door de RVT goedgekeurd.

Jeroen van Ginkel

(Ter info)

3. 19:50-20:10 Concept Jaarverslag Bestuur

Niet europees aanbesteed, cloudwise en schoonmaak. De controle
moet worden uitgevoerd, zodat er niet een bekende aangesteld zal
worden voor dat bedrag. Is inmiddels opgepakt
Ter advies meegegeven door Jacqueline: Inspectierapport zegt maar
één meeting tussen RVT en GMR. Waren er dit jaar twee (zoals
gepland).

Ronald de Moor
(Ter advies)

4. 20:10-20:30 Concept Jaarplan Bestuur
Frisse school, lokaal voldoet aan de eis. Is er een eis voor het aantal
leerlingen? Co2 waarde moet tegenover verversing staan, daar moet
het wel toe in staat zijn. 1e zal gebouwsmatig aangevuld worden met
1,5 noodlokaal als opvang voor extra leerlingen PWA.

Ronald de Moor
(Ter advies)

5. 20:30-20:50 Marap

Formatie is iets groter komend jaar. 1 FTE per school vanuit NPO
gelden.

Ronald de Moor
(Ter advies)



Geen advies, verzuim valt zelfs mee. Verwachting was hoger door de
Covid pandemie. Vervangingsfonds gaat komend jaar omlaag qua
kosten, financieel goede situatie.

6. 20:50-21:00 Rondvraag en sluiting

Jordi Butterhof geeft aan MR/GMR te verlaten, blijft aan tot er vervanging is.

, verlaat komend jaar de GMR. Haar E-taak uren zijn niet toereikend komend schooljaar.Karola Schipper

30 juni begint de aftrap van de opleidingsscholen. Is van 14:30 tot 16:00, waarin schoolleiders en

praktijkbegeleiders geïnformeerd worden.

B: Vergadering GMR
tot 21:30

1. Opening en vaststelling agenda

2. Review afgelopen meeting met RvT

Synergie goede opzet, onder enkele personeelsleden was
er ook enthousiasme. Geeft aan dat het breder gedragen
is. Gmr voelt zich gehoord en zag dat de RVT erkenning
gaf. Synergie mag opgezet worden vanuit de teams, niet
top-down opleggen. Synergie is mooi, concreet maken
van plannen is lastig. Blijven letten op haalbaarheid (op
korte termijn). Notulen zijn goedgekeurd, met
aanpassingen.

Jeroen van Ginkel
(Ter bespreking)

3. Bespreking inhoud GMR jaarplan 2021-2022

Gmr wil dit plaatsen naar de eerste meeting in startend
jaar. Om op te kunnen starten met de nieuwe geleding.
Input voor speerpunten komend jaar, worden door de
GMR doorgestuurd naar de voorzitter.

Jeroen van Ginkel

(Ter bespreking)

4. Rondvraag en sluiting

Geen opmerkingen.

mailto:karolas@vanderhucht.nl

