Naam overleg:

Verslag GMR Vergadering EduMare

Datum
Plaats

: Dinsdag 31 mei 2022
: Vergaderzaal 1e verdieping, Abbenbroek

Aanvang

: 20:30 uur

Aanwezig

: Cynthia van Reek (Ouder GMR), Karin Vonk (Ouder GMR), René van
Donge (Ouder GMR), Anja Bons (PGMR), Judith Geeratz (PGMR), Marianne
Jacquemijns (PGMR), , Mieke Norbart (PGMR), Evert Seegers (Ouder
GMR), Ilona den Boef (Ouder GMR), Magda Hoogenboom (PGMR), Hans de
Looze (onafhankelijk voorzitter), Ingrid van Doesburg (voorzitter CvB),
Mathilde van Splunder (notulist), Karin de Bont (bestuurssecretaris)
: Elke Naudts (communicatieadviseur)
: Patrick Zwart (PGMR), Arno Rosendaal (Ouder GMR)

Gast
Afgemeld
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Onderwerp/activiteit
Welkom
De voorzitter opent de vergadering met een spreuk van Winston Churchill “Hoe langer je
terugkijkt des te verder je vooruit kunt zien”.
De bestuurssecretaris stelt zich voor.
De twee leden van de HB Samenstroom zijn voor het eerst fysiek aanwezig bij een GMRvergadering en stellen zich voor.
Communicatieplan EduMare
De communicatieadviseur van EduMare geeft een korte toelichting op het communicatieplan
van EduMare.
Vanuit de vergadering wordt de feedback gegeven dat het prettig is om de interne
nieuwsbrieven te ontvangen en dat er raamwerkbrieven voor de scholen/ouders bij
bijzondere omstandigheden gemaakt worden.
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Een verbeterpunt is de leesbaarheid van de beleidsvoorstellen en de vindbaarheid van de
communicatieadviseur bij omstandigheden.
Verslag vorige vergadering:
N.a.v.: De Raad van Toezicht schuift bij de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar
aan om een terugkoppeling te geven op de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht die eind
juni plaatsvindt.
N.a.v.: Binnen EduMare is een coördinator voor onderwijs aan Oekraïense kinderen
aangesteld.
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De notulen en de besluitenlijst worden vastgesteld.
Mededelingen
De bestuurder geeft een uitgebreide toelichting en presentatie naar aanleiding van het
inspectiebezoek. EduMare heeft als bestuur de beoordeling GOED ontvangen, hier zijn we
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erg trots op. Complimenten namens de GMR met het verzoek deze ook door te geven aan
de scholen. En het zal ook op de scholen gevierd worden. Er wordt deze week een
persbericht over de beoordeling van de inspectie uitgestuurd.
Het verslag van de identiteitscommissie wordt achteraf gedeeld omdat deze nog niet gereed
is.
Terugkoppeling n.a.v. onderzoek signaal toegankelijkheid bestuur (feedback vanuit netwerk
interne contactpersonen)
De bestuurder heeft contact gezocht met de leden uit het netwerk die aanwezig waren, het
is geen breed gedragen signaal. De bestuurder brengt regelmatig een bezoek aan de
scholen. De regiodirecteuren handelen ook namens het bestuur. Dit is niet altijd duidelijk op
de scholen, we proberen hierin nog duidelijker in te zijn.
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Vacatures GMR
Per 1 augustus 2022 zijn er twee vacatures in de GMR. Beide voor een personeelslid. De
termijn is voor twee jaar, de nieuwe leden maken de huidige periode tot en met oktober
2024 af. (Artikel 5 Reglement GMR)
Er is een vacature vanuit de RR Brielle, Westvoorne en Rozenburg. De vacature voor de
GMR kan door een lid van de regioraad worden ingevuld.
Vanuit de RR Hellevoetsluis is er mogelijk ook een kandidaat. In het volgende GMR-overleg
volgt meer informatie.
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Terugkoppeling vanuit de Regioraden
1) Protocol bij KNMI code rood
Er worden enkele aanpassingen genoemd om het protocol aan te scherpen:
- Verduidelijken dat er bij code rood alleen noodopvang is;
- Na iedere code rood volgt er een evaluatie;
- Opnemen in de schoolgids;
- Een link naar het protocol zodat ouders goed geïnformeerd kunnen worden.
Met de aanpassingen die genoemd zijn, gaat de vergadering akkoord met het protocol.
2) Feedback op WMK-vragenlijsten voor ouders (vanuit Regioraad Brielle/ Westvoorne/
Rozenburg)
Er worden enkele suggesties en aanpassingen genoemd, deze worden teruggekoppeld
aan de afdeling HRM en Kwaliteit zodat dit opgepakt kan worden.
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Jaarstukken EduMare
Vanuit de vergadering volgen een aantal aanpassingen voor het bestuursverslag. De
feedback wordt meegenomen naar de afdeling control.
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Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat gezien de huidige ontwikkelingen niet alle
ouders in de komende jaren de ouderbijdrage kunnen betalen. Dit kan voor scholen een
probleem geven. De vrijwillige ouderbijdrage komt niet aan de orde in het jaarverslag 2021.
Er is een apart potje met geld voor de scholen die onvoldoende ouderbijdragen ontvangen.
De ouderbijdrage is in twee regioraden besproken. Het verzoek vanuit de regioraden en de
GMR is om dit in breder verband te bespreken. Er is afgesproken dat er een extra
themavergadering gepland wordt met alle regioraden in het nieuwe schooljaar, met als
onderwerp ‘kansengelijkheid’. De GMR leden halen input op in de MR.
EduMare heeft een bovenmatig vermogen, mede door de NPO-middelen.
Er is een bestemmingsreserve voor de NPO-middelen op schoolniveau.
De bestuurder gaat graag in gesprek met de GMR over de NPO-plannen en -middelen.
Voorstel is om de NPO-plannen te evalueren, met daarbij aanwezig de controllers en de
adviseur onderwijs & kwaliteit. Dit onderwerp komt op de spaarlijst voor volgend jaar.
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Evaluatie werking van het reglement GMR
Er is afgesproken om de evaluatie door te schuiven naar de volgende vergadering vanwege
een te kort aan tijd om de evaluatie te laten plaatsvinden.
De regioraden bereiden de evaluatie voorafgaand aan het volgende GMR-overleg voor.
Zij ontvangen het format in Word zodat deze kan worden ingevuld.
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Rondvraag
Het IHP Voorne aan Zee wordt toegezonden zodra deze ontvangen is door de bestuurder.
Besluit GMR: concept GMR-notulen worden via email gestuurd naar de regioraden.
De nieuwe vergaderdata van de GMR worden zo snel mogelijk gedeeld.
Het werkverdelingsplan is ter instemming aan de PMR.
De Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan heeft een eigen BRIN-nummer gekregen. Zij
staan per 1 augustus 2023 als aparte school van de andere Hendrik Boogaardschool
(Samenstroom) geregistreerd. Er volgt nog een proces voor een nieuwe naam.
Tijdens de volgende vergadering nemen we afscheid van twee personeelsleden onder het
genot van een stukje taart.

De volgende vergadering is op 21 juni 2022
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