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Verslag GMR Vergadering EduMare 
 
Datum   : Dinsdag 21 juni 20:30 uur 
Plaats   : Vergaderzaal 1e verdieping, Abbenbroek 

Aanvang  : 20:30 uur 

Verzonden aan : Karin Vonk (Ouder GMR), René van Donge (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), 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)  

Afgemeld : Cynthia van Reek (Mk) 
 
 Onderwerp/activiteit 
1 Welkom 

De voorzitter opent de vergadering en spreekt Anja Bons en Marianne Jacquemijns van de 
PGMR toe en zij worden bedankt voor alle inzet de afgelopen jaren. Zij hopen aan het eind 
van het schooljaar met pensioen te gaan. Deze twee PGMR leden hebben ook 
bijgedragen aan het ontstaan en de ontwikkeling van de GMR van EduMare. Er worden 
ook bloemen uitgereikt. 
 
De spreuk die gedeeld wordt luidt: 
“Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap” 
Lao Zi (Chinees filosoof uit de 6e eeuw na Chr. en grondlegger van het Taoïsme) 
 

2 Verslag vorige vergadering: 
N.a.v.: de wijzigingen waarmee de GMR in kan stemmen op het beleidsstuk ‘code rood’, 
staan niet in de notulen van de vorige vergadering. Op verzoek van de GMR zijn de 
notulen van de GMR vergadering van 31 mei jl. aangepast bij het punt code rood. Het 
aangepaste verslag bij het agendapunt luidt als volgt: 
Er worden enkele aanpassingen genoemd om het protocol aan te scherpen: 
- Verduidelijken dat er bij code rood alleen noodopvang is; 
- Na iedere code rood 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. 
 
N.a.v.: Het verzoek is om ook bij de regioraad leden input op te halen voor de thema 
bijeenkomst kansengelijkheid op 27 september a.s.. 
De notulen en besluitenlijst zijn vastgesteld. 
 

3 Mededelingen 
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Twee medewerkers hebben het tweede jaar van de schoolleiders opleiding afgerond en 
zijn nu officieel directeur. 
 

4 Terugkoppeling vanuit de Regioraden 
 
Klokkenluidersregeling EduMare 
De klokkenluidersregeling van onderwijsinstellingen moeten voldoen aan nieuwe Europese 
kaders. Er volgt nog nieuwe Nederlandse wetgeving.  
Enkele belangrijke aanpassingen zijn: 
De melder wordt beter beschermd 
De -melding hoeft niet eerst intern, de melder mag hierin zelf beslissen 
De meldcode is uitgebreid met onderwerpen vanuit EU wetgeving waar je beschermd 
melding voor kunt doen. 
 
De aanpassingen zijn verwerkt aan de hand van het model van de PO Raad, EduMare 
voldoet nu aan het landelijk reglement. De vertrouwenspersoon heeft het document ook 
goedgekeurd. 
 
De GMR geeft de volgende aandachtspunten mee: 
- De communicatie omtrent de regeling goed meenemen, bijvoorbeeld opnemen in de 
nieuwsbrief en op de website van EduMare; 
- De meldingen één keer per jaar evalueren in de GMR en ook opnemen in het jaarverslag; 
 
De bestuurder gaat bespreken met de vertrouwenspersoon in hoeverre informatie gedeeld 
mag worden over de meldingen van de klokkenluidersregeling. 
 
De PGMR stemt in met de regeling. 
 

5 IHP Voorne aan Zee 
De bestuurder geeft een toelichting op de procedure van het IHP.  
In augustus komt een volgende conceptversie van het plan en daar moet binnen zeer korte 
tijd een reactie op gegeven worden door EduMare. Daarom wordt nu op deze 
conceptversie input opgehaald bij de achterban. De bestuurlijke reactie gaat er voor 8 juli 
uit. 
 
De GMR geeft onder andere de volgende aandachtspunten en adviezen mee: 
- als bestuur komt EduMare na vaststelling van het IHP in een afhankelijke rol; 
- een duidelijke prioritering in het document mist; 
- de brinnummers van de Montessori en de Wateringe, evenals de leerlingenaantallen, zijn 
in het plan samengevoegd waardoor er een vertekend beeld ontstaat; 
- in Oudenhoorn mist de aanwas van nieuwe leerlingen; 
- Om het concrete plan terug te laten komen in het definitieve IHP; 

- Bij de kostenbaten moet het ook over de kwaliteit van het gebouw gaan. 
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Deze en andere opmerkingen kunnen worden gemaild naar de bestuurder als input voor 
de bestuurlijke reactie. 
De waardering wordt uitgesproken over de leeswijzer. 
 
In het najaar komt het IHP terug op de agenda van het GMR overleg. 
Naar verwachting gaat de nieuwe gemeente er in januari of februari 2023 een besluit over 
nemen. 
 

6 Bestuursrapportage t/m april 2022 
Het verzuimcijfer ligt relatief hoog, dit is een aandachtspunt. EduMare heeft als ambitie om 
het verzuim niet boven de 4% uit te laten komen. 
  
In de rapportage wordt bij doelen en resultaten de kleur rood gebruikt, het advies is om 
een andere kleur te gebruiken waar het gaat over punten die nog niet gestart zijn.  
Complimenten vanuit de GMR voor een mooi geschreven en leesbaar document. 
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Vergaderdata 2022-2023 
Dinsdag 27 september is de thema bijeenkomst voor de leden van de regioraden en de 
GMR om het onderwerp kansengelijkheid en meer specifiek, de vrijwillige ouderbijdrage, te 
bespreken. Het verzoek aan de GMR leden is om vooraf informatie over het onderwerp 
aan te leveren aan de deelnemers. 
 
De reguliere GMR vergaderingen zijn op: 
Dinsdag 18 oktober 
Dinsdag 29 november 
Dinsdag 17 januari 2023 
Donderdag 16 maart 2023 
Dinsdag 6 juni 2023 
 
Het verzoek vanuit de vergadering is om de stukken voor de GMR vergadering eerder aan 
te leveren, waar het mogelijk is zal dit worden gedaan. 
De vergaderdata 2022-2023 zijn vastgesteld. 

8 Evaluatie werking van het reglement GMR  
De evaluatie van het GMR reglement is tijdens de vergadering gezamenlijk ingevuld. De 
bestuurssecretaris stelt naar aanleiding hiervan een aangepast reglement op. De 
aanpassingen worden voorafgaand aan bespreking en vaststelling duidelijk weergegeven. 
 
De vergadering van de MR zal een week voor de RR/GMR plaatsvinden, daarom is het 
belangrijk dat het bestuurskantoor de stukken tijdig aanlevert. 
 

9  Rondvraag 
Na afloop van de vergadering kunnen de ouder GMR leden hun rekeningnummer 
doorgeven zodat de vergoeding conform de vacatieregeling kan worden betaald.  

 
De volgende vergadering is op 27 september 2022: Themavergadering Kansengelijkheid met de 
leden van de Regioraden en de GMR. 


