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Notulen GMR- vergadering 
Dd 31-05-2021 

Aanwezigen:  
Oudergeleding GMR (OGMR) Personeelsgeleding GMR (PGMR) 

Paul Noom (voorzitter)    Franny Kluyver (secretaris)                  
José Puiman                 afwezig   Marie-Cecile Ruwiel           
Sandra Wolthuis             Linda Mantel                              

Mitch Dalmeijer          Meghteld Schermerhorn      
Monique Kerkman       Nancy Duisdecker         
Kim Visser                      Miranda Mulder                           
Yeliz Colkesen vacature 

 
Namens college van bestuur: Brigit Schumacher (voorzitter CvB), Ellen Voskuilen (lid CvB) en Yvonne Brandenburg 
(bestuurssecretaris) 
 
Toehoorders en mogelijknieuwe leden personeelsgeleding: Karin Teunizen (zorg-coördinator Obs De Komeet), 
Melissa Hoorn (plusklas leerkracht De Gouw en rekenspecialist DC) 
 

1. Opening van de vergadering 
De vergadering wordt om 19.32 uur geopend door de voorzitter in Ms Teams i.v.m. corona wordt er nog 
niet fysiek vergaderd. Er wordt een voorstelrondje gedaan voor de twee toehoorders. 
 

2. Vaststellen agenda 
Deze wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
• Stand van zaken nieuwe leden personeelsgeleding 

Melissa en Karin wonen vandaag de vergadering bij. Er is nog een leerkracht die belangstelling heeft, 
maar zij kon er vanavond niet bij zijn. De secretaris heeft haar gevraagd om de laatste vergadering van 
dit schooljaar bij te wonen.  
 

4. Presentatie NPO 
Ellen Voskuilen laat een presentatie zien over het NPO en de GMR stelt vragen. Presentatie wordt via de 
mail toegestuurd. 
 

5. Mededelingen CvB 

• Eindtoets 
Het uitgangspunt is dat er voor Zaanstad bij alle scholen van Agora en ZP dezelfde eindtoets is. Er was 
een werkgroep bij Agora; zij hebben gekozen voor de CET. De basis van alle eindtoetsen bestaat uit 
dezelfde vragenset. Er zit verschil in hoe de testen eruit zien en tussen papier en digitaal zitten 
verschillen. Het mooie van de digitale toetsen is dat deze adaptief zijn.  De CET laat een goede kwaliteit 
zien.  

• Visieontwikkelingen 
Het bestuur is voortvarend aan de slag gegaan met de visieontwikkeling. Half april gaven directeuren aan 
dat het lastig was energie te stoppen in het traject. Het bestuur wilde niet helemaal stoppen; achter de 
schermen wordt er van alles gedaan; podcasts worden uitgezonden en er zijn gesprekken met JT, 
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wijkagent, kinderopvangpartners en andere samenwerkingspartners over de visie en de input die zij 
geven wordt meegenomen. Na de zomervakantie wordt het verder opgepakt met de scholen en het 
personeel. 

• Financiën 
Inmiddels zijn er twee stukken klaar, deze kunnen voor de volgende vergadering geagendeerd worden; 
de jaarrekening en de financiële rapportage voor het eerst kwartaal. Deze stukken kunnen voor de 
volgende vergadering geagendeerd worden. Daarnaast is de afdeling financiën nog steeds bezig met de 
diepte analyse. Daarover wordt in juli aan de auditcommissie van de RvT voorgelegd en dit kan in de 
eerste GMR vergadering van het nieuwe schooljaar besproken worden. 

• Huisvesting 
Hoe gaan we er samen met de gemeente voor zorgen dat de oude gebouwen vervangen gaan worden en 
er nieuwe gebouwen neergezet worden? In de bouwstenen notitie van de gemeente staat wat de 
uitgangspunten zijn voor de nieuwbouw. 
Nieuwe school voor Dynamica gaat gebouwd worden; over twee weken gaat de eerste paal de grond in. 

• Personeel 
Er is op dit moment nog vacatureruimte van ruim 10 fte, dat is zorgelijk. Deze vacatures zijn op 
verschillende scholen. 
 

6. GMR zaken 

• Afscheid GMR leden 
We wachten tot de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar om te beslissen hoe we afscheid gaan 
nemen.  
 

7. Notulen  
De notulen van 19 april 2021 zijn goedgekeurd. 
 

8. Rondvraag 
- Is er duidelijk hoe de GMR zich gaat voorbereiden op het gedeelte over visie? Dat komt bij de 

voorbereiding voor de komende vergadering. 
- Planning GMR vergaderingen komend schooljaar maken. 

 
 


