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Aanwezig: Judith Aardema, Laurens van Asten, René Blanker, Richard van Heeswijk, Eric van den 

Heiligenberg, Erica Jacobs, Tessa van Kaam, Dennis van Lonkhuizen, Eddy Matthijssen, Belinde 

Maurits, Ella Meijer, Sandra Sebregts  

 

Afwezig: Ruut van Andel, Bart Vorster 

 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

 De vergadering wordt voortgezet.  

2. Vaststellen agenda  

 Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld  

 

 

3.  Besluitvormings-/besprekingspunten vanuit overlegvergadering  

  

SBP: Overwegingen… 

- Tijdigheid oplevering deel voor scholen is wel attentiepunt..  

- Visie op IKC/ Streven naar samenwerking met stakeholders? 

- Bestuursfilosofie: nog nader te bekijken     

- Plaatje bestuurlijke inrichting: oud plaatje, maar feitelijk GMR 

niet juist gepositioneerd. GMR fungeert op bovenschools niveau, 

nu op niveau van de scholen naast de MR-en getekend; Zo 

mogelijk onjuiste beeldvorming bij de lezers.      

 

IKC: 

- Nu even wat ruimte om goed projectplan uit te werken  

- Dialoogsessie laten bezinken, ideeën verwerken.  

 

 

4. Evaluatie samenwerking GMR-DB-AB    

 Vervolg kennismaking op 12 mrt.  

Met name wederzijdse verwachtingen duidelijk maken   

RvH en RB nog even contact vooraf..  

 

5.  Ledenvergadering 16 april   

 Zie mail Chantal van Spaendonck - Richard van Heeswijk.  

Er ligt een voorstel om de samenwerking GMR en bestuur te evalueren 

(op de GMR ledenvergadering) en hiervoor heeft AB een vragenlijst 

opgesteld. De GMR wijst deze vragenlijst van de hand. Meeste vragen 

zijn relevant bij een interne evaluatie GMR.  

Verder wacht GMR nog op de toegezegde governance evaluatie vanuit 

bestuur. Eerst maar eens ieders rol en de verwachtingen afstemmen.  

=> nader afstemmen ná overleg met AB 12 maart   

 

6.  GMR Communicatie  Whatsapp groep   

 ➢ Er is een whatsapp groep aangemaakt met paar GMR leden. Vraag 

is of iedereen wil aanhaken?  

 

➢ Er zijn bij aantal leden praktische bezwaren om mee te doen. 

Evenwel is er de vrees dat men informatie gaat missen als men niet 
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mee doet.  

 

➢ Na enige discussie wordt besloten vooralsnog geen GMR groepsapp 

te gebruiken.  

 

➢ Het onderling appen tussen GMR leden is overigens gebruikelijk, 

maar zal niet leiden tot informatieachterstand bij anderen.       

 

7.   WVTTK/Rondvraag   

 -   

9.  Sluiting   

 VZ dankt een ieder voor de inbreng en wenst allen wel thuis.   

 

 

 

 

 Vergaderdata schooljaar 2018/2019  

25 september 2018 Regulier 

30 oktober 2018  Regulier  

27 november 2018 =>  

naar 12 dec. 2018  
Regulier 

22 januari 2019 Regulier 

26 februari 2019  Regulier 

26 maart 2019   Regulier  

16 april 2019  Ledenvergadering   

21 mei 2019  Regulier  

18 juni 2019    Regulier 

(zomervak. vr. 5 juli t/m vr. 16 aug. 2019) 

 


