
Concept Notulen GMR-vergadering 29-10-2019, 20.00 uur-22.00 uur, locatie ’t Palet. 

 

Aanwezig: Mieke Dortmans , Gemma van Kaathoven, Kristel van Driel, Jeroen van Driel, Amy v.d. Loo, 

Gert-Jan Schouten, Mart van Zandbeek, Lieke de Veer, Jack Daalmans 

 

- Notulen vorige vergadering (3/9/2019) stellen we de volgende vergadering vast. Huidig 

rondgestuurde document kon niet geopend worden. 

 

- Punt mededelingen/ingekomen stukken van Loes mbt directie-wijzigingen binnen Novum en 

vacatures/vacature-invulling en wtf (boven formatieplan op dit moment): 

De BAC van de scholen is schoolgebonden, maar … 

Jack geeft aan dat Ruth gaat vanaf januari 2020 terug naar wtf 0,6. Gezocht naar geschikte 

kandidaat, door interim-klus was zichtbaar dat zij geschikt is. Sollicitatieprocedure met o.a. 

MR lid/leden, directeur-bestuurder. Vanuit bestuur veel vertrouwen in Ruth. Op ‘t Palet is 

direct gecommuniceerd dat Ruth aangesteld is op ‘t Maxend en dat er een vacature wordt 

opgesteld. Er wordt gezocht naar een directeur met wtf 0,8 voor ‘t Palet.  

 

Directeurschap Tamara interim Mozaïek tot januari, daarna mogelijk gedeeld directeurschap 

op 2 scholen. 

 

- Staking: Een levendige discussie over de verschillende zienswijzen en meningen over de 

stakingen PO. Verschillende (potentiele) standpunten komen aan de orde (ouders, leraren, 

bestuur, andere stakeholders). De huidige staking gaat primair om het lerarentekort. In onze 

regio zal het tekort ook merkbaar worden, zoals nu vooral in stedelijke gebieden dit al aan de 

orde is. De politiek en alle stakeholders worden met deze stakling o.a. hier op gewezen.  

 

- Verantwoordingsrapportage: Vanaf heden levert Jack ook een verkorte versie. Geen 

opmerkingen en vragen. Stand van zaken is helder.  

 

 

- Financiële rapportage Q2: Vooruitzichten zien er goed uit. De trend van meer uitgaven dan 

inkomsten van de laatste jaren wordt gebroken, met de verwachting dat we in de pas gaan 

lopen met de begroting binnen 1 á 2 jaar. Over 2 kwartalen kan vastgesteld worden of het lek 

gedicht is. Op 8 november volgt financiële rapportage Q3. Komt volgende GMR vergadering 

aan de orde. 

 

- Sterkte zwakte analyse: Verzoek van Jack dit ook door GMR in te vullen en te voorzien van 

op- en aanmerkingen. Dit punt komt op de volgende agenda van 10/12/2019. Actie voor 

iedereen dit voor te bereiden. 

 

 



- De rol TC is beperkter geworden. De laatste 3 jaar is de invulling veranderd agv diverse 

factoren. Directeurenteam gaat TC rol tegen het licht houden en goed bekijken wat ze ervan 

vinden, wat willen we ermee. GMR wordt meegenomen in de eventuele veranderingen 

hierin. 

 

- Klimaatbeheersing: Jack onderkent het probleem en wil mogelijkheden tot verbetering 

onderzoeken. Hij heeft een bedrijf gevraagd om voor ’t Mozaiek een offerte te maken (als 

eerste soort van proef). Hiernaast worden nog een aantal offertes opgevraagd. Vanaf 

november beginnen begrotingsoverleggen, hierin wordt besproken of het hierin kan worden 

meegenomen. Er moet worden gedacht aan een bedrag tussen 2 en 3 ton voor de gehele 

stichting. Opmerking GMR/Jeroen: Wordt er gedacht aan de gemeente/subsidies m.b.t. 

verduurzaming? Jack neemt dit mee. 

 

- GMR afvaardiging lerarengeleding: Jack neemt mee in het directeurenoverleg dat er vanuit 

verschillende scholen geen GMR lid wordt aangeleverd vanuit het team en hoe hiermee 

omgegaan wordt. In principe willen wij met z’n allen 1 leraar per scool en 1 ouder per school. 

 

 

- Mededeling vanuit Jack: Het bestuur van Novum heeft een beslissing genomen een 

onderzoek te laten doen naar de meerwaarde voor eventuele schaalvergroting door 

samenwerking met andere stichtingen in de omgeving. Jack heeft iemand benaderd die al 

vaker zo’n proces heeft begeleidt. Onderzoek zal plaatsvinden in 2019/2020. De GMR wordt 

in dit proces betrokken. 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 10 december om 20.00 uur op locatie ’t Palet 

(onder voorbehoud).  


