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GMR  

Notulen GMR-vergadering d.d. 6 november 2018. 
Aanwezig: Dhr. J.N., dhr. W.d.W, dhr. T.v.D., dhr. J.v.d.S., mw. J.V., mw. J.B. 
 

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda. 
Dhr. J.N. opent de vergadering. 

 
2. Notulen en actielijst 01-10-2018 

Stage: ingekomen bericht. Stagiaires Pabo: vanuit Hogeschool een verplicht VOG. 
Hebben stagiaires onderwijsassistent vanuit het mbo deze verplichting ook? J.N. zal 
overleggen hoe dit vastgelegd wordt en wat de eisen zijn. 

 
3. Mededelingen 

 Bezetting van de GMR – De bezetting van de GMR is op dit moment klein. Er wordt 
actief gezocht naar 3 personen vanuit de oudergeleding en 3 personen vanuit de 
personeelsgeleding. Omdat er niet genoeg aanmeldingen waren, zijn er geen 
verkiezingen gehouden.  

 Faciliteiten GMR, positie van personeel (zie o.a. memo vergoeding uren t.b.v. 
personeel) Deze memo is gedeeld met directies en zal gedeeld worden met het personeel 
van de scholen.  

 
4. Tijdlijn: 

 
Periode onderwerp 

april (moet voor 1 mei)    
           

bestuursformatieplan (ter instemming 

Juli 
 

jaarrekening (ter informatie) 

december (graag voor 1 jan.)    Begroting 2019 en meerjaren-
begroting  (vraag om advies over de 
hoofdlijnen van de begrotingen) 

 
5. Inspraak: Meer- en hoogbegaafdheid en Ontdeklab. 

J.N. informeert de GMR over het beleid meer-en hoogbegaafdheid. De GMR heeft 
inspraak over de financiering van dit beleid. 
Beleid op meerbegaafdheid, mogelijk in samenwerking met het Samenwerkingsverband. 
Er zal een plusgroep gestart worden. Er komt extra geld vanuit het samenwerkings-
verband om dit te helpen ontwikkelen. In dat geval zal de voorziening gedeeld worden met 
alle groepen vanuit het Samenwerkingsverband.  Hoe houd je de leidende positie vast op 
de lange termijn? Kindwijs ontwikkelt een concept en daar kunnen andere scholen gebruik 
van gaan maken. Het gaat hier over scenario 1.  Een uitdaging is de afstand die de 
kinderen af moeten gaan leggen. Leonardogroep op een centrale locatie, plusgroepen op 
twee locaties.  
Vraag GMR: Wat is het aanbod van leerstof? Is er ook oog voor emotionele begeleiding? 
Didactische uitdaging, maar er zal ook aandacht zijn voor het sociaal emotionele aspect.  
Hoe signaleer je de kinderen die onderduiken/onderpresteren?  
Advies om iemand in te huren die gespecialiseerd is op het gebied van hoogbegaafdheid.  

http://www.kindwijs.org/


 

 

Er wordt een pilot gestart. Wat gelden betreft is dit mogelijk. In de meerjarenbegroting 
wordt een bedrag gereserveerd. Opleiding van een aantal leerkrachten tot  
‘talentbegeleider’ door Novilan, zij kunnen hun kennis delen met hun collega’s. 
Het gedeelde document is een werkdocument. De GMR zal op de hoogte gehouden 
worden van nieuwe ontwikkelingen. Cursusjaar 2019/2020 zal de pilot gestart worden.  
De GMR wordt van verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 
 
Ontdeklab: het beleidsdocument wordt besproken – zowel technisch als digitaliseren 

 
 

6. AVG  
Bespreking IBP. Dhr. W.de W. geeft een presentatie over het beleid op IBP en zal deze 
toezenden. 
De oudergeleding geeft instemming inzake het deel over het beschermen van 
leerlinggegevens.  
De personeelsgeleding geeft instemming inzake het beschermen van 
personeelsgegevens. 
Op de vergadering van 8 Januari zal het instemmingsformulier getekend worden. 

 
7. Mededelingen vanuit het CvB. 

 Er is een lichte groei van het aantal kinderen op de Kindwijsscholen, o.a. door 
toeloop vanuit het openbaar onderwijs is de Bosseschool gegroeid. 

 Kindwijs heeft te maken met een personeelstekort. In januari zal een 
wervingsbijeenkomst gehouden worden voor studenten en andere 
geïnteresseerden, met als doel nieuwe mensen aan te trekken die verbonden 
kunnen worden aan Kindwijs om op deze manier en oplossing te zoeken voor het 
personeelstekort. 

 De gemeente houdt rekening in de begroting met de mogelijke nieuwbouw van 
enkele scholen vanuit Kindwijs. Eilandelijk worden zowel bij het voortgezet 
onderwijs, als bij het basisonderwijs plannen gemaakt voor nieuwbouw. 

 
8. Rondvraag  

Vanuit de MR van Zomerland is een mail gekomen met de vraag om informatie over de 
start van de GMR. J.B. zal een mail opstellen om alle medezeggenschapsraden te 
informeren. In de mail zal, behalve de datum voor de volgende vergadering ook gevraagd 
worden te werven voor nieuwe GMR leden.  

 
9. Sluiting: J.v.d.S. sluit de vergadering 

 
10. Actiepunten 

 

 Door wie? Wanneer 
Advies begroting 2019 en 
meerjarenbegroting 

GMR December(vergadering    
8 januari) 

Mail MR Kindwijs Secretaris z.s.m. 

Instemming AVG formulier 
tekenen 

GMR 8 januari (vergadering) 

Bespreken CAO(taakbeleid)  GMR 8 januari 



 

 

 
 

Datum volgende vergadering: dinsdag 08-01-2019 om 20.00 uur. 
 


