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Notulen VG 2017-12-20
Aanwezig:
GMR: Thea van Moorst (voorzitter), Denise Dorssers, Limda Joosten, Ruben
Nabben, Pascal Willemsen, Randol Collaris,
MR: Giovanni Vriens(OBS de School), Jacqueline Gubbels (OBS Harlekijn), Rob
Heijnen (OBS de Toermalijn), Peggy Jacobs (OBS de Samensprong)
Afwezig:
Eddy Huijs
Notulist:
Ruben Nabben
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Solvabiliteit
Bespreken van de mogelijkheden aanwenden reserves eigen vermogen Stichting Akkoord.
GMR wil hierbij gebruik maken van haar initiatiefrecht. GMR heeft nog niet inzichtelijk welk bedrag?
Bedrag is aan te wenden voor incidentele zaken, niet structurele zaken. We zijn benieuwd waar scholen
behoefte aanhebben, deze vraag is bij elke MR uitgezet.
Na inventarisatie zal binnen GMR besloten worden welk voorstel richting bevoegd gezag gaat. Doel is om
initiatieven van de MR’ en te bundelen.
Er wordt geïnventariseerd waar elke school behoefte aan heeft:

Giovanni
-Slag maken van vaste richtlijnen naar eigen richtlijnen. Google for Education-> breder trekken dan
alleen De School. Delen via de Cloud. Behoefte: mankracht om dit door te ontwikkelen.
-Chrome Books.

Rob
-Concrete materialen voor in de klas (niet als methode maar aanvullend).
-Meer materialen voor kinderen met hoogbegaafdheid.
-ICT: leerlingen laptops, leraren en mobiele telefoons
-Technisch lego
-Speelgoed voor buiten
-Tablets.

Jacqueline
-Nog geen MR vergadering gehad.
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Peggy
-Devices: tablets en laptops
-Techniek : duurzame materialen, gereedschappen

Randolf
-Numicon rekening methodiek->helpt kinderen op speelse manier met rekenen
-Trainingskaarten effectieve lering strategieën
-Bibot->robot kunnen kinderen programmeren
-Techniekkisten
Voorstel: vóór 21 februari ontvangen we vanuit elke MR een voorstel:
- Hoe past de investering in hun missie/visie?
- Welke kosten horen hierbij?
- Prioritering.
3. Overlegmodel
3 jaar geleden heeft de GMR met de invoering van dit model ingestemd. Het overlegmodel moet iedere
3 jaar vanuit bevoegd gezag worden voorgelegd aan de GMR ter evaluatie.
Vraag vanuit de GMR is input vanuit de scholen gevraagd wat de ervaringen zijn met het overlegmodel?
Deze ervaringen kan de GMR gebruiken voor de evaluatie. Er wordt besloten dat de MR voorzitters het
inbrengen bij hun MR vergadering. In onderling overleg is besloten om de vergadering van 28 maart aan
te wenden voor een gezamenlijke brainstorm sessie tussen de GMR en MR’en om ervaringen omtrent dit
onderwerp te delen.
4. Rondvraag
Geen
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

