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Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, van Stichting Talent 
Westerveld dd. 28-06-2021  
Locatie: thuis achter de laptop   
   

1.  Opening en mededelingen  

a. Welkom en ontvangst DB (Dagelijks Bestuurder) 

b. Overige mededelingen  

i. Geen 

  
2. Verslag vorige vergadering nabranders?  

a. Verslag is kort na de vorige vergadering gereviewd en daarmee vastgesteld door GMR leden en 

gepubliceerd door Stichting op 1 juni.  

b. Benaming algemener houden, bijvoorbeeld citeren namens GMR. 

  
3. Toelichting DB over stand van zaken stichting en ontwikkelingen  

a. Laatste loodjes voor de vakantie  

Op dit moment lijkt de vakantie gewoon in aantocht waarmee een tijd aanbreekt om uit te rusten.   

b. Schoolzelfevaluatie  

Feedback van GMR is ontvangen en wordt door werkgroep opgepakt. De werkgroep gaat daar na de 

vakantie mee aan de slag.  

c. NPO plannen  

Plannen van OT's zijn ontvangen door Stichting. Daarin zijn goed meetbare doelen opgenomen. Deze 

plannen worden na de vakantie geeffectueerd.  

Robert de Boer vraagt over stavaza Corona subsidies. DB gaat ervanuit dat die subsidies ontvangen 

worden.  

 

Hebben we dan voldoende mensen beschikbaar die we kunnen inzetten met de NPO gelden? DB geeft 

aan dat de situatie in ons gebied niet zo nijpend is als in het westen, waar zelfs scholen gesloten moeten 

worden door lerarentekort. Lijkt bij ons goed te komen, Stafmedewerker Personeel & Organisatie weet 

het tot nu toe nog goed in te vullen.  

 

DB heeft een afspraak gemaakt met wethouder. Er is een potje bij Gemeente voor scholen ter 

compensatie van leerachterstanden. Mogelijk kan dat ingezet worden voor maatschappelijk werk. 

Gemeente moet eerst inzage krijgen in de hoeveelheid van die gelden.  
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Eind van het jaar vindt normaal gesproken ook een personeelsroulatie plaats op de arbeidsmarkt. Op dit 

moment zijn er niet veel vacatures bij de Stichting. Wordt er Stichting breed geworven? DB geeft aan dat 

alle vacatures altijd breed gedeeld worden onder directeuren. Informatie over sollicitanten wordt breed 

gedeeld. Eén van de GMR leden geeft aan dat je daarmee op moet passen i.h.k.v. AGV. Info over 

sollicitanten gaat altijd via Stafmedewerker Personeel & Organisatie.   

 

GMR vraagt hoe we afscheid gaan nemen van de school in Darp en of alles rond is. DB geeft aan alle 9 

kinderen die nog in Darp zijn, zijn ingeschreven in de Bosrank voor het nieuwe jaar. Of ze alle 9 komen in 

Havelte is nog even de eerste schooldag afwachten. School Buitenhoeve (Accrete) wilde in Darp een 

vestiging starten. Daardoor zouden onze fusiegelden onder druk komen staan. Als er kinderen 

overstappen naar een school buiten de Stichting.  

 

4. Verslag Financiële commissie  

a. Op 27 mei heeft een gesprek plaatsgevonden met directeuren, DB, stafmedewerker Financiën en 

Huisvesting en GMR financiële commissie. Over de investeringen vanuit het jaarplan versus de 

inzet van reserves. Er zijn suggesties gedaan voor investeringen die bijdragen aan de doelen. Voor 

boekjaar 2022 kan er nog wat aangepast worden. Voor 2021 niet. In het overleg is open en eerlijk 

gesproken over de eerdere keuzes qua investeringen. We teren wat in op de reserves en dat is 

bewust. Vraag wordt gesteld hoe de acties verder uitgerold gaan worden? Dit kunnen we in het 

nieuwe jaar op de GMR agenda zetten i.o.m. DB. [actie secretaris GMR] 

b. Concrete acties:  

i. De investeringen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 blijven ongewijzigd.  

ii. In schooljaar 2021-2022 zullen er gesprekken gevoerd worden over het fenomeen 

“directieondersteuner”, plusklas en bovenschoolse invallers.  

iii. Het innovatiebudget zal weer in ere hersteld worden.  

iv. Bekend maken aan de specialisten dat men € 5000,- als groep tot haar beschikking heeft.  

 

5. Benoeming en herbenoeming RvT  

a. Uitleg gegeven over uitkomst BAC voor nieuw lid raad van Toezicht door secretaris GMR. De 

Commissie heeft unaniem gekozen, na afloop van de gesprekkenronde waarbij met vier 

kandidaten is gesproken. 

b. Herbenoeming lid Raad van Toezicht hoeft voortaan niet met goedkeuring van GMR. Eerste 

benoeming wel. 

 

6. Planning nieuwe jaar  

a. De GMR vergaderingen zullen afwisselend in Teams en fysiek gepland worden en GMR gaat 

daarmee akkoord. 

b. DB overleggen via Teams  

c. Op de GMR/RvT vergadering van 24 november kunnen twee GMR leden niet, we laten de datum 

wel staan.  

d. GMR vergader-planning stuurt secretaris GMR naar de Bestuurssecretaris met mededeling dat op 

basis van deze planning de publieke tribune gepland kan worden. 

 

7. Plannen etentje september  

a. GMR kiest voor etentje in ‘t Meer Vledder incl bowlen. 6 september: 17 uur op de Hoekstee 

vergaderen. 18 uur bowlen, 19 uur eten. Voorzitter GMR maakt reservering in orde. [actie 

Voorzitter GMR] 
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8. Rondvraag 

a. Vraag: Inventarisatie Cursus (G)MR-leden? 

GMR gaat dat inventariseren, MR-en kunnen interesse aangeven aan GMR. 

 

9. Afsluiting  21.38u 

 

 
 
Acties 

1. Hoe worden de acties uit het reserve overleg van 27 mei 2021 verder uitgerold? Agendapunt voor GMR 
agenda september 2021 i.o.m. DB. [actie secretaris GMR] 

2. GMR vergader-planning stuurt secretaris GMR naar Bestuurssecretaris met mededeling dat op basis van 
deze planning de publieke tribune gepland kan worden. [actie secretaris GMR] 

3. Reserveren 't meer op 6 september om 18 uur bowlen om 19 uur dineren met 10 personen. [actie 
Voorzitter GMR] 

 


