
           
Notulen – GMR 
Voorzitter: Pieter van Langevelde 
Secretaris: Anjo Kant 
 
datum/tijd/locatie: woensdag 26 juni 2019, 20.00-21.00 uur, Boeimeer, Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, Breda 
 
Aanwezig: Pieter van Langevelde, Elles Vink, Caroll Ann den Hartog, Daan van Eibergen Santhagens, 
Vicky de Jager, Jeroen van Rosmalen, Anjo Kant, Ben Sanders,  
Afwezig met kennisgeving: Michael van Erp, Masja de Pender, Paul Smits 
 

 
* 

 
Tijd 

    
Onderwerp 

 
Actie 

 
1 

 
20.00 

 
Opening 

 
 

2 20.05 Notulen vorige vergadering 13-05-2019 

De notulen zijn goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden. 

 
 

Anjo 

3 20.10 Voorbespreking  
 

 Opstellen nieuwe adreslijst 
De nieuwe adreslijst maken we de eerste vergadering van het nieuwe 
schooljaar. Ook zullen we dan de jaarplanning bekijken en evt aanpassen. 

 Vergadercyclus 
We willen als GMR enige tijd vóór de bestuursvergaderingen bij elkaar 
komen, zodat we eventuele adviezen aan het bestuur mee kunnen geven. 
Daan wordt volgend schooljaar voorzitter voor één jaar (daarna heeft hij 
geen kinderen meer op de basisschool). Ook Anjo blijft nog één jaar in de 
GMR. 

 
  
 
 

4 20.20 Mededelingen en bespreking Ben / bestuur 

1. Opstellen nieuw vergaderschema 
Een aantal data hebben we aangepast. Het nieuwe vergaderschema met 
locaties:  
 
16 september - Hoogakker 
28 oktober - Burgst 
2 december – Dirk van Veen 
20 januari - Teteringen 
9 maart - Boeimeer 
6 april - Hoogakker 
25 mei - Burgst 
22 juni – Dirk van Veen 
  
2. Invulling bestuursvacatures 
De gesprekken zijn succesvol afgerond: er is een nieuw bestuurslid met een 
communicatie-achtergrond: Madeleine Wesselsboer (Teteringen) en iemand die 
op termijn de rol van penningmeester over kan nemen: Rogier Nolet (DvV).  
 
3. Stand van zaken formatieplan 
Nieuwe directeur voor Teteringen aangenomen. 
Nieuwe IB-er voor Boeimeer aangenomen.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ben 



Mogelijk worden er twee nieuwe mensen aangenomen voor de invalpool. 
 
Nav de invallerspool hebben komt het gesprek op het vervangingsprotocol. Het 
blijkt niet haalbaar te zijn dat een groep wordt opgedeeld als er geen 
vervanging is. Ben bespreekt dit in het directieberaad en eventueel wordt het 
protocol aangepast.  
 
4. Plannen van de scholen 
- 
5. Stand van zaken werkverdelingsplan 
De processen zijn op de scholen doorlopen om dit werkverdelingsplan vorm te 
geven. We hebben er zeker van geleerd, zo’n eerste keer. Nu is het zaak om te 
evalueren en eventueel aan te passen. De PGMR-leden van DvV, Teteringen 
en Boeimeer vertellen kort hun ervaringen.  
 
6. Nieuwe organisatiestructuur SamenWerkingsVerband 
Het SWV verandert in organisatiestructuur van stichting naar vereniging. Er 
komen 6 clusters met scholen ipv 4, zodat scholen in kleinere groepen met 
elkaar kunnen samenwerken.  Eerste vergadering van het nieuwe schooljaar is 
advies van de GMR nodig.  
 
7. Afweging verzekeren vervangingskosten 
Er wordt in het bestuur nagedacht over het verzekeren van vervangingskosten. 
We zitten nu op de grens van wel/niet rendabel om te verzekeren. Als de 
stichting in wil stappen, moet er voor 1-11-2019 aangemeld worden.  
 
8. Schoolreis België 
Bij schoolreizen naar België moeten kinderen identificatiebewijzen bij zich 
hebben en officieel ook een toestemmingsverklaring van de ouders. Dit nav een 
schoolreis op DvV. Advies van Ben: ga niet naar België op schoolreis.  

 
 

5 

 

21.00 Rondvraag en sluiting 

Voor Ben, Elles, Vicky en Pieter was dit de laatste GMR-vergadering. Bedankt voor 
jullie bijdrage, tijd en energie voor de GMR. Na mooie woorden van Daan en een 
lekker flesje wijn (uit Waspik ;-) is de vergadering gesloten. 

 

Eerste vergadering nieuwe schooljaar: 16 september 2019, 20.00 uur, De 
Hoogakker 

 
 
 

  Fijne vakantie allemaal!  

    

 


