
Notulen GMR  
 
Datum: 18 november 2021 (digitaal) 
 
Aanwezig: Ludo Penning, Monique Arts, Dimitri Alexiou, Kim Rutten, David Artz, Frank van Dalen, 
Dennis de Jager, Anke Hermsen (Nieuwsflits), Ilse Verkaart, Kim Verheijen (notulen) 
Afgemeld: Esther Graat 
 
Opening / Mededelingen  
Dinsdag 7 december gaan Ludo, David en Anke in overleg met Michiel 
 
Vaststellen notulen vergadering 12-10-2021  
Notulen worden vastgesteld en naar Koen gestuurd om op de website van Lijn 83 te plaatsen 
 
Mededelingen uit de MR-en  
- Wanneer een MR de GMR vraagt om aan te sluiten bij een vergadering, doen we dit bij voorkeur in 
tweetallen en vanuit de betreffende werkgroep. David en Frank zullen aansluiten bij de vergadering 
over de begroting van de Grote Lier. 
- Drie Vijvers: Plaza wordt opgeheven. De GMR maakt gebruik van Teams, hoe gaat dit eruit zien voor 
de MR-en? Dit hangt af van het beleid op stichtingsniveau, hierover is nog niets duidelijk. 
Uitgangspunt moet zijn dat de documenten toegankelijk blijven.  
- Drie Vijvers: kunnen we inzage en eventueel toelichting krijgen in het functiehuis? Het functiehuis is 
openbaar, deze kunnen worden opgevraagd. 
 
Marap 1 
Niet alles is specifiek uitgewerkt, achterliggende data is in andere stukken te vinden (bijvoorbeeld de 
verzuimcijfers bij Arbo).  
 
Kaderbrief begroting 2022-2026 
De kaderbrief wordt besproken. De vragen worden geïnventariseerd, besproken met de VOO en 
zullen terugkomen in het geplande begrotingsoverleg tussen de financiële commissie en Marleen, op 
16 december. 
 
Leerlingaantal 1 oktober telling  
Er zijn 40 leerlingen minder dan in de prognose. Dit is nadelig voor de begroting (deze wordt 
opgebouwd rondom prognoses). 
 
Begroting  
De begroting 2022-2026 wordt kort toegelicht door Michiel dmv een presentatie, een memo volgt. 
De werkgroep financiën gaat hierover in gesprek met Marleen. Michiel verzoekt de vragen vooruit te 
sturen naar CvB en Hoofd Bedrijfsvoering. 
 
Ventilatie problematiek in relatie tot IHP  
Lijn 83 werkt met de handreiking van de PO-raad en heeft CO2-meters geplaatst om metingen te 
doen. Uit deze metingen blijkt dat de ventilatie op de meeste scholen niet toereikend is (ondanks 
ventileren). De gebouwen zijn van de gemeentes, zij zijn hiermee verantwoordelijk voor grote 
aanpassingen, de schoolbesturen hebben een investeringsverbod. In 2023 komt er nieuwe wetgeving 
rondom een Integraal Huisvestingsplan, gemeentes geven aan tot die tijd niet te willen investeren. 
CvB en Hoofd Bedrijfsvoering blijven in gesprek met de gemeentes om deze problematiek onder 
aandacht te brengen.  
Vanuit de GMR komen er tijdens de nabespreking aanvullende punten/ideeën naar voren. Er wordt 
een advies richting CvB geschreven. 



 
Rondvraag 
- Ilse neemt voor de volgende vergadering contact op met Lisette Friedman over het Arbo-
beleidsplan. 
- 8 december vindt de training ‘MR begroting’ (aangepast voor de GMR) plaats, gegeven door de 
VOO.  
 


