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inNaam overleg:  GMR Vergadering EduMare 
 
Datum   : Donderdag 10 maart 2022 
Plaats   : Raadzaal, Abbenbroek 

Aanvang  : 20:30 uur 

Aanwezig : Karin Vonk (Ouder GMR), Anja Bons(PGMR), Judith Geeratz (PGMR), 
Marianne Jacquemijns (PGMR), Patrick Zwart (PGMR), Mieke Norbart 
(PGMR), Evert Seegers (Ouder GMR), Arno Rosendaal (Ouder GMR), 
Magda Hoogenboom (PGMR) Hans de Looze (onafhankelijk voorzitter), 
Ingrid van Doesburg (Voorzitter CvB), Mathilde van Splunder (notulist)  

Gasten: Henk Fledderus (voorzitter RvT) Nicole Groenen (Anculus 
huisvestingsbeheerder), Karine Verwoest (Adviseur onderwijs en kwaliteit) 

Afgemeld : René van Dongen, Cynthia van Reek 
Ilona den Boef (zk) 

 
 Onderwerp/activiteit 
1 Welkom / mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met een spreuk van Kees Boeke:  
Opvoeding en democratie dat zijn broertje en zusje, omdat vrijheid een mogelijkheid is 
die in het samenleven met anderen geleerd moet worden. 
 
Bij de mededelingen is een aantal bijlagen toegevoegd, hierop zijn geen op of 
aanmerkingen vanuit de vergadering. 
 

2 Terugkoppeling vanuit de Regioraden 
 
a) Vanuit de regioraad Brielle, Westvoorne, Rozenburg is Magda Hoogenboom vanaf 

nu aanwezig bij de GMR en vertegenwoordigd de personeelsgeleding. 
Marianne Jacquemijns en Anja Bons gaan aan het einde van het schooljaar met 
pensioen. Dat betekent dat er per 1 augustus 2022 twee vacatures zijn in de GMR. 
 

b) Vanuit de vergadering worden een aantal vragen en aandachtspunten gedeeld over 
het document adviesroute PO/VO. De bestuurder zal deze delen met de werkgroep. 

 
c) De regioraden hebben positief ingestemd voor het opstellen van een protocol bij 

(KNMI) code rood. Het advies is ook om het protocol op te nemen in de schoolgids 
zodat de ouders aan het begin van het schooljaar ook op de hoogte zijn hiervan. 
Dit punt komt terug op de volgende vergadering. 

 
3 Verslag vorige vergadering: 

 
Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering op 13 januari 2022 zijn goed 
gekeurd. 
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Gesprek met Raad van Toezicht (RvT) 
 
Namens de Raad van Toezicht is dhr. H. Fledderus (vz) aanwezig bij de GMR-
vergadering.  
 
Tijdens de vorige vergadering hebben we een drietal gespreksonderwerpen benoemd. 
Vandaag willen we graag het onderwerp identiteit bespreken. De adviezen van de 
identiteitscommissie zijn gekoppeld aan de nieuwe Wet voor Burgerschap. Karine 
Verwoest geeft een korte presentatie, waarna we met elkaar in gesprek zijn gegaan.   
 
De wet burgerschapsonderwijs is in augustus 2021 aangepast, dit is nog niet op alle 
scholen vormgegeven. Er is een plan van aanpak gemaakt hoe alle scholen hierin 
worden meegenomen. De nadruk ligt op het verbinden van burgerschap met belangrijke 
EduMare specifieke thema’s als identiteit, inclusie en diversiteit. 
 
Door het nieuwe plan burgerschap worden leerkrachten, ouders en kinderen bewust 
gemaakt om ook met elkaar in gesprek te kunnen gaan over identiteit. Per school moet 
op detail niveau het plan burgerschap uitgewerkt worden.  
Iedere school heeft kerndoelen dat is het uitgangspunt om het onderwijs vorm te geven 
maar ook burgerschap een invulling te geven. Niet op alle scholen komt de identiteit 
duidelijk naar voren, ook naar buiten is dit vervaagd.  
 
Voor de zomer zal de Raad van Toezicht nog een keer bij een GMR vergadering 
aanwezig zijn. We willen dan de volgende onderwerpen agenderen: 

- zelfevaluatie van de RvT; 
- werking van de medezeggenschapsstructuur.  

5 Vierjarig Inspectie onderzoek bestuur en scholen 
 
Eind maart start het bestuursonderzoek van de Onderwijsinspectie met een 
startgesprek, op basis waarvan het activiteitenplan wordt opgesteld. Karine informeert 
ons door middel van een presentatie over de opzet en inhoud van het onderzoek en de 
rol van de GMR in deze. 
 
Vanuit de inspectie is de vraag gekomen welke scholen op willen gaan voor ‘goed’.  

6  Strategisch Huisvestingsbeleid 
 
Dit schooljaar is Anculus gestart met het opstellen van een strategisch 
huisvestingsbeleidsplan. Nicole Groenen van Anculus geeft een korte toelichting op het 
proces en de inhoud. 
 
Twee scholen in Oostvoorne/Rockanje krijgen waarschijnlijk nieuwbouw, maar door 
onderzoek van de gemeente blijkt dat de locatie niet passend is. Uit het beleid komt 
naar voren dat er iets moet gebeuren met de school. Het beleid is om te bepalen wat de 
prioriteiten zijn en de volgorde van wat er aangepakt moet worden.  
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Als schoolbestuur mag er geïnvesteerd worden in duurzaamheid als dit binnen een 
bepaalde tijd terugverdiend wordt. Anculus kijkt mee wat hierin mogelijk is. 
 
Er zijn ook subsidieregelingen voor zonnepanelen en ventilatie mogelijkheden voor de 
scholen. Er wordt op de meeste scholen een klimaatonderzoek naar frisse scholen 
gedaan.  
Het bestuur is nog in gesprek met de gemeentes welke scholen in prioritering toe zijn 
aan nieuwbouw of renoveren. 
Voor scholen die niet in beheer zijn van een gemeente of van de Stichting zijn ook 
afspraken gemaakt over het onderhoud van het gebouw.   
 
Er is een nieuwe wet waarin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor 
renovatie/nieuwbouw bij een oud schoolgebouw waar nog geen nieuwbouw voor 
gepland staat. 
  

7 Rondvraag/ W.v.t.t.k. 
De aanmeldingen van Oekraiense kinderen worden centraal verwerkt door één van 
onze directeuren. Deze kinderen zijn welkom op de scholen van EduMare, het bestuur 
is hierover ook in gesprek met de gemeentes. 
 
Afval scheiden is een samenwerking met de gemeente, de scholen waarop dit nog niet 
aan de orde is, kunnen contact opnemen met de gemeente. Op Basisschool De 
Vlasbloem loopt dit nog niet, de bestuurder zal dit ook opnemen met de regiodirecteur. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

  
 


