
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Ichthus te Huizen 

Secretariaat e-mail: gmr@ichthushuizen.nl 
1e vergadering van de GMR schooljaar 2022/2023 
 

Woensdag 26 oktober 2022 wordt deze op de de Parel, Holleblok 6 gehouden  

AGENDA 

Tijd 
Agenda

punt 
Onderwerp Wie 

19:30 1 
Opening 
 

Voorzitter 

19.35 2 
 
Welkom  
 

Voorzitter 

19.40 3 

Bespreken in deze vergadering met bestuur 
1. Uitgebreid kennismaken GMR/Bestuurder 

Omdat dit de eerste vergadering van het jaar is en we ook een 
aantal nieuwe leden hebben is het goed om eerst wat uitgebreider 
stil te staan bij de kennismaking. We starten met een 
voorstelronde. 
 

2. Wat doen we als GMR 
Zowel de oudergeleding van de GMR als de personeelsleden van de 
GMR vertellen iets over hun rol. In de mail heeft iedereen een 
beknopt overzicht gekregen met de belangrijkste inhoud van de 7 
vergaderingen van 2021-2022. 
 

3. Update bestuurder 
We worden bijgepraat over de start van het jaar en de belangrijke 
topics. Er zal onder meer ingegaan worden op de boven schoolse 
activiteiten die de directeuren op zich nemen sinds dit jaar. 
Hoofdonderwerpen die dit jaar aan de orde zullen komen: de op 
handen zijnde nieuwbouw van de Rehoboth. Er wordt ingezet op 
een clusterschool samen met het RK onderwijs in Huizen. De 
nieuwe wethouder voor onderwijs is voorstander van een IKC en 
denkt mee met de plannen. De financiering zal nog een puzzel 
worden.  
 
De 5 directeuren binnen Ichthus werken samen bij het maken van 
de jaarbegroting. Zij hebben een training hiervoor ontvangen en de 
begrotingsgesprekken worden begeleid door  het 
administratiekantoor Groenendijk. Op 8 december a.s. wordt de 
begroting gepresenteerd aan de auditcommissie van RvT. De GMR 
zal een afvaardiging sturen.  
 
De 5 schoolleiders zijn nu integraal directeur, dat betekent dat zij 
boven schoolse taken erbij hebben die het bestuur aan hen heeft 
delegeert. De rol van de directeur is ontwikkeld in de laatste jaren. 
Voorbeelden hiervan zijn dat de sollicitatieprocedures en de 
begroting per school nu door directeuren worden gedaan.  

Elies en GMR 

mailto:avisser@ichthushuizen.nl


 
 
In verband met de AVG zal er alerter gekeken worden naar 
datalekken binnen de scholen, tot nu toe zijn die niet 
geconstateerd. De directeuren ontvangen in oktober een training 
hiervoor. Deze training is een onderdeel van het AVG plan van 
aanpak. 
 
Bij de studiedag van 24 oktober jl. is er input ontvangen voor een 
nieuw strategisch beleidsplan. In november zal er een studiedag zijn 
voor directie en IB-ers, hierbij zal burgerschap en de veranderende 
rol van de IB-er als kennis coördinator centraal staan. 
  
Verus heeft vorig jaar een presentatie gegeven over 
leerlingaantallen en wat te doen als deze zullen dalen. Het traject 
van scenario’s naar strategie zal dit jaar verder uitgewerkt en 
afgerond worden. Hierbij zijn er verkennende gesprekken met 
Proceon en het RK onderwijs. Ichthus heeft de laatste tijd een 
stijging in de  leerlingaantallen, dat vergemakkelijkt de gesprekken. 
 
In de vergadering in januari a.s. zal het binnenklimaat van de 
scholen ter sprake komen en welke bouwkundige vernieuwingen er 
op de scholen op de rol staan. Ook de onderwijskundige rapportage 
van de 5 scholen zal  gepresenteerd worden. 
 
Wat personeelsinzet betreft: alle scholen hebben moeite om 
voldoende personeel te krijgen en vooral de Van der 
Brugghenschool heeft moeite om de continuïteit te waarborgen.  
 
 

4. Jaaragenda/jaarplan 
Woensdag 26 oktober 
Donderdag 3 november van 20.30-22.00 bespreking met RvT 
Donderdag 8 december afvaardiging GMR t.b.v. begroting van 
13.00u.  
Woensdag 11 januari 
Woensdag 15 februari 
Woensdag 5 april 
Woensdag 7 juni 
 
We bespreken in 2 kleinere groepen de concept jaaragenda. Welke 
onderwerpen willen we nog toevoegen? Zijn er onderwerpen die 
vorig jaar goed zijn bevallen en die dit jaar moeten terugkomen? 
Zijn er nog onderwerpen die van vorig jaar open staan? Het concept 
jaarplan (zie onder, dubbelklikken om te lezen) kan hiervoor een 
inspiratiebron zijn. Wat is het plan van Ichthus en bij welke punten 
willen wij stilstaan? 
De input van de beide groepen is doorgegeven aan de voorzitter. 
 

5. Volgende keer op de agenda  
Vaststellen agendapunten volgende vergadering 
 



21.30 5 
Bespreken in deze vergadering (zonder bestuurder) 

- Geen specifieke punten 
Voorzitter 

21.40 6 

Inventariseren actiepunten 
Binnen de gemeente zijn NPO gelden beschikbaar via het VVE 
traject. Scholen die materialen/boeken willen aanschaffen, kunnen 
hiervoor middelen krijgen. Mailadres is bij de GMR bekend. 

Notulist  

21.45 7 Rondje MR’en/mededelingen Voorzitter 

22.00 8 
 
Sluiting  

Voorzitter 

 


