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Uit de GMR-vergadering van 8 november 2022  

 
 In de GMR van 8 november is het Coronadraaiboek besproken. Op een eerdere 

gemailde versie van dit draaiboek waren vanuit de GMR enkele vragen gesteld. 
Daarop is het draaiboek aangepast. N.a.v. de nieuwe versie zijn vragen m.b.t. de 
adviezen voor testen bij geen klachten en het dragen van mondkapjes gesteld. 
Hierop is door de bestuurder toelichting gegeven. Besproken is ook het punt dat in 
de toekomst geen klassen meer om en om (afwisselend per dag) naar school gaan 
en dat de school zo lang mogelijk open blijft bij een Corona-uitbraak, maar dat 
gevallen dat het niet anders kan, online les gegeven gaat worden. De GMR heeft 
ingestemd met het Coronadraaiboek, versie oktober 2022. 

 Het College van Bestuur heeft een bezoldigingsregeling LIO’s  
ter instemming aan de personeelsgeleding voorgelegd. De GMR vindt dit een 
mooie stimulans en heeft met deze regeling ingestemd. 

 De kwartaalrapportage tot en met juni 2022 stond ter informatie op de agenda. 
Vragen over hogere kosten van de posten schoonmaak, inhuur externen en ICT 
afschrijvingskosten zijn beantwoord. De GMR heeft aangegeven dat de raad geen 
overzicht heeft op de actuele stand van zaken, gezien de periode van het jaar 
waarop de Q2 rapportage ter informatie wordt aangeboden.  

 Op 8 november vond het periodiek overleg met een delegatie van de Raad van 
Toezicht plaats. Agendapunten waren: wat is er gedaan met de input uit het 
periodiek overleg GMR-RvT van april 2022 m.b.t. inclusiever onderwijs? En hoe 
reflecteert de RvT op het Inspectierapport? Het was een prettig gesprek, waarbij 
aan het einde geconcludeerd is dat   

* het belangrijk is te blijven vragen bij het CvB of de resultaten zijn bereikt; 
* het belangrijk is inclusief onderwijs en de besteding van het geld hiervoor op de 
agenda te houden; 
* de vraag is of de indicatoren binnen de Marap (managementrapportage) duidelijk 
genoeg zijn voor het beeld op onderwijskwaliteit; 
* de GMR zich afvraagt of vragen vanuit het onderwijs nog met meer geld op te 
lossen zijn; 

        * de kwartaalrapportage van een actueel overzicht voorzien zou moeten worden  
        wat betreft de stand van zaken van adviezen die erin genoemd zijn.  

 
 
 

 
Er staan helaas nog steeds twee vacatures personeelsgeleding open: geïnteresseerden worden van harte 
uitgenodigd deel te nemen in de GMR. Neem contact op via: gmr@groeisaampo.nl  
 
In de GMR zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Luc van de Pol (oudergeleding) en Judith Beck, vacature 
personeelsgeleding 
scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding), vacature personeelsgeleding 
scholen gemeente Beuningen: Natascha Schür  en Karen Castelijns (oudergeleding), Stefanie Vervoort, 
Maaike Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding) NB *Ilse vervult sinds 2021 de vacature 
personeelsgeleding scholen gemeente Druten wegens het ontbreken van tegenkandidaten.  
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere 
vragen kunt u daar terecht. 
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