
Notulen GMR vergadering 20 juni 2022 

GMR-vergadering, 20 juni 2022, 19.30 uur, IKC De Baanbreker. 

 

Voorzitter: Ravi van Leeuwen 

Secretaris: -. Saskia den Dulk heeft aangeven zich toch terug te trekken als secretaris van de GMR voor 

volgend schooljaar. 

Aanwezig oudergeleding: Daan van der Geest, Ron Kasteel, Urfried Mendes, Maarten Krol, Astrid van 

Duin, Maarten Verheul, Jeroen van Egmond, Mike Attevelt en Ravi van Leeuwen 

Aanwezig personeelsgeleding: Femke Patist, Patricia Hazebroek, Patricia van den Bos, Saskia den 

Dulk, Kim van Driel, Maarten van Toor  

CvB + genodigden: Maarten Schoon, Michael Oskam 

Afgemeld: Marco van Dalen (O), Ella de Rooy (P), Monique Kok (P), Charlotte van Remmen (P), Michael 

Krul (CvB) en Renate Jansen (CvB) 

Afwezig zonder afmelding: - 

 

 

19.30 uur Opening vergadering, vooroverleg zonder CvB 

Welkom aan het nieuwe lid Daan van der Geest (oudergeleding). Hij is gekozen door de MR van De 

Tjalk. Hij zal in het nieuwe schooljaar de functie van penningmeester van de GMR vervullen. 

 

 

19.30 uur  Vaststellen van de notulen 

De notulen zijn vastgesteld. 

 

19.35 uur Stemmingen 

Stemming door oudergeleding: ‘Richtlijnen school en echtscheiding’.  

De oudergeleding heeft INGESTEMD. 

 

19.35 uur GMR groepen 

 

Communicatie  

- Concept nieuwsbrief GMR en GMR-deel OPOZ website in orde 

Dit wordt verplaatst naar eerste vergadering van 22-23.  

Onderwijs  

- Concept GMR Jaarplan 22-23 

Alleen de paragraaf van het onderwijsgroepje zelf is gemaakt. 

→ Ravi maakt concept GMR Jaarplan 22-23 als input voor de volgende vergadering 

- Presentatie 

Het onderwijsgroepje heeft een presentatie gekregen over het nieuwe inspectiekader. 

- Eigen organisatie 

Het onderwijsgroepje zal zich volgend jaar splitsen in ‘onderwijskwaliteit’ en 

‘onderwijsinnovatie’.  

 

Professionaliteit 

-  (huishoudelijk) reglement / Statuten met CvB.  

Concepten zullen in volgende vergadering afgetikt worden. 

 

20.15 uur   Pauze 

 

CvB schuift aan 



 

20.30 uur  Aangaan langdurige samenwerking met UNICOZ (Masterplan huisvesting) - 

ADVIESRECHT  

- Afgelopen 8 juni eerste bijeenkomsten tussen UNICOZ en OPOZ directies 

- Samenwerking aannamebeleid pas per schooljaar ’23-‘24 

- Langdurige samenwerking al goedgekeurd door Raad van Toezicht OPOZ 

- Integraal Huisvestingsplannen elke 4 jaar door alle Primair Onderwijsbesturen samen 

- GMR: “Afspraken Masterplan zijn nog vaag. Wat is er wel al afgesproken?” 

CvB: “1. Pariteit 49% - 51% (OPOZ/Unicoz), 2. Leerlingstromen (betere plaatsing van scholen, 

zodat de school op de juiste plek zitten), 3. Aannamebeleid (Bijv. pas vanaf 3 jaar inschrijven 

en niet zomaar hoppen tussen scholen).  

 

Kaarten met concrete doelen herijking koersplan – INFORMATIERECHT 

- CvB-voorzitter Maarten geeft toelichting op meegestuurde stuk. 

 

Richtlijnen school en echtscheiding – INSTEMMING OUDERGELEDING 

- CvB-voorzitter Maarten geeft toelichting op meegestuurde stuk. 

 

 

21.15 uur Mondelinge toelichting wijziging bezoldigingsbeleid Raad van Toezicht 

Voorzitter RvT Michael Oskam geeft een mondelinge toelichting op het meegestuurde stuk. 

 

21.30 Afsluiting vergadering en aanvang borrel einde schooljaar 

Tijdens de vergadering zijn er twee stukken geformaliseerd door een handtekening van de voorzitter van 

de GMR, te weten: 

1. Vergoeding oudergeleding GMR 

2. Afspraken OPOZ m.b.t. de rol van de GMR bij voordracht leden Raad van Toezicht 

 

 

Actiepuntenlijst 

Nr. Activiteit Wie Wanneer 

1. E-mailbox gmr@opoz.nl aanpassen Communicatiegroepje Doorgeschoven naar 
Volgende vergadering  

2. Concept Huishoudelijk reglement / Statuten 
met CvB 

Ravi Volgende vergadering 
gereed 

3.  Concept GMR Jaarplan 22-23 Ravi Volgende vergadering 
gereed 

4. Concept nieuwsbrief GMR en GMR-deel OPOZ 
website in orde 

Communicatiegroepje Volgende vergadering 
gereed 

 

Volgende vergaderingen: 

5 september 2022 – Kick-off nieuw schooljaar, locatie nog onbekend 

10 oktober 2022 – GMR vergadering met stukken van CvB 

mailto:gmr@opoz.nl

