Notulen GMR-vergadering 29-06-21
Aanwezig: Amber, Anneke, Bas, Boudewijn, Evelien, Ilhami, Miranda, Marian, Marije, Nanke, Ruud
Locatie: online via Teams
Afwezig: Elfriede, Ad
Openstaande vacature GMR: De Uitkijck - oudergeleding
1. Opening
Vergadering is officieel geopend.
2. Agenda vastgesteld
Agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen vastgesteld 20-04-2021
Notulen worden tijdens de vergadering goedgekeurd. Notulen worden vervolgens gepubliceerd op de website
van STEV.
4. Mededelingen
• Openstaande vacature GMR: rol van voorzitter nog niet ingevuld. Tijdelijk neemt Evelien deze rol op zich
t/m de begrotingsvergadering. Vraag aan alle leden om te blijven werven/zoeken naar een opvolger na de
zomervakantie. De rol van secretaris zal worden ingevuld door Vanessa van Leeuwen, ouder van De Buut.
• Gesprek RvT: 3 keer per jaar voert het DB van de GMR gesprekken met de RvT. 1 juni vond een gesprek
plaats, hier zijn verder geen bijzonderheden uitgekomen.
• Ouderbijdrage: Schoolleiders hebben vanuit het thema gelijke kansen de vraag gesteld. Wat doen we met
de ouderbijdrage? Er wordt nu onderzoek naar gedaan en een voorstel wordt na de zomer besproken in
het directieplatform. Vraag van GMR-lid: wordt dit STEV breed dan afgesproken? Zover zijn we nog niet,
dit wordt nog onderzocht.
• Google ontwikkelingen: Zoals al eerder aangegeven start STEV deze zomer vanuit een ander platform. We
gaan naar Cloudwise (i.p.v. De Rolf Groep). Cloudwise is zich bewust van de situatie rondom Google en
STEV laat zich in deze discussie ondersteunen door Sivon.
• Er zijn op dit moment nog 5 vacatures binnen STEV in te vullen. Overgaan op inhuren via een extern
bureau tot aan de herfst is bijna onvermijdelijk.
5. Bestuurs-en jaarverslag
Ter informatie
• Format van PO-raad gebruikt, nu een beknoptere versie. In de online versie moet gekeken worden naar
mogelijke spelfouten.
• In de jaarrekening is te zien dat het bedrag dat begroot was niet gehaald is. Door corona zijn er
vertragingen opgelopen in bijv. de STEV-academie en bepaalde beleidsontwikkelingen.
• STEV is bezig met een meervoudige onderhandse aanbesteding van de onderhoudswerkzaamheden. Frans
de Ruiter stopt. Hier komt een nieuwe partij voor in de plaats.
• Bij de baten stond dat er een detachering is geweest? Dat klopt. Een schoolleider is gedetacheerd en
iemand van/bij de AOB. Deze zal volgend schooljaar nog blijven.
6. Verdeling NPO gelden
Ter informatie
Onderwijsraad verslag/beleidsstuk en schoolscan/analyse op STEV niveau wordt gedeeld met de GMR.
Rekenen doen we relatief goed, bij spelling zien we hetzelfde beeld. Begrijpend lezen daar moeten we STEV
breed op inzetten. Ook landelijk zien we dat begrijpend lezen vertraging heeft opgelopen.

CvB deelt een PowerPoint met GMR: STEV krijgt veel NPO middelen. Hoe dit verantwoord moet worden is nog
onduidelijk. De opdracht is dat deze middelen duurzaam en zorgvuldig besteed worden. Vanuit de STEV
uitgangspunten werken schoolleiders en hun teams hard aan het invullen van de NPO-middelen.
Schoolplannen zijn voor een groot deel al ingevuld en 2/3 is goedgekeurd door STEV. Er wordt veel gekozen
voor het verkleinen van de klassen. CvB geeft aan dat er STEV breed gekeken wordt of de plannen over drie
jaar nog effectief zijn. De eerste stappen worden gezet en voor de volgende acties/plannen nemen we de tijd
om dit op de beste manier te benutten en in te vullen. De GMR is nu op de hoogte van de NPO-stappen die
worden gezet en daar waar nodig zal het CvB een formeel verzoek doen over het invullen van de boven
schoolse NPO gelden/plannen.
7. Educatief partnerschap
Ter informatie/update
Er wordt gezocht naar een startbijeenkomst met de MR voorzitters, RvT, schoolleiders en GMR leden samen.
Hoe zou een gezamenlijke training eruit zien? CvB stelt voor een pizza sessie waarin de rollen van de
geledingen worden besproken en een eerste stap in visieontwikkeling te zetten.
Afspraak is dit te laten plaatvinden op dinsdag 28 september 18:00-20:00/21:00 in fysieke vorm.
8. HR documenten
Ter informatie
Bedrijfsfitness: Deelnemers/aanmeldingen vallen nog tegen. GMR vraagt naar de besteding van de vrije ruimte.
Na de zomer wordt het bij de personeelsleden weer onder de aandacht gebracht.
Ter instemming
Uitstroombeleid Instemming: digitaal ingestemd door PG
Ter informatie
Doorstroombeleid en gesprekkencyclus
Goed om te zien dat alle documenten nu op elkaar afgestemd zijn.

9. Stand van zaken/ontwikkelingen Soest
Startbaan: ouders geïnformeerd dat er overgestapt wordt naar een andere kinderopvangpartij die vanaf 1
januari “22 start met ontwikkeling van IKC. Dit is goed aangekomen bij ouders.
De Buut: groeit, betekent dat de speelzaal omgebouwd wordt naar klaslokaal i.v.m. ruimte tekort. Komen 30
lln. bij.
Egelantier: verbindend gesprek met PCBO Baarn/Soest geweest om tot samenwerking te komen met de
Watering school.
PWA: alle leerlingen hebben een vervolgschool, verdeeld over verschillende scholen binnen Soest. Er gaat voor
de zomer nog een enquête uit naar ouders van de PWA ter evaluatie en met de MR wordt ook nog gesproken
en de enquête wordt daarbij meegenomen.
Ontwikkelingen bij de Lange Voren/Zandberg straks de Vliegeniers verlopen goed.
De Uitkijck: Baarns Lyceum gaat ruimte benutten die de Uitkijck niet gebruikt. Dit is met de MR van de Uitkijck
besproken.
10. Opvolging actielijst
Update risicoanalyse financiën, de controller gaat hier na de zomer mee starten, een inhoudelijk gestuurde
risico analyse gaat het worden. Inzet is om deze bij de begroting klaar te hebben.

11/12. WVTTK/Rondvraag:
Boudewijn en Amber nemen afscheid en worden door de voorzitter van de GMR en het CvB hartelijk bedankt
voor alle inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren in de GMR.
CvB: hoe gaan we vergaderen volgend jaar? Voorstel Fysiek en/of hybride vergaderen verdelen over het aantal
vergaderingen en dit vermelden in de agenda.
Planning vergaderingen 21/22:
di. 28 september startbijeenkomst met alle geledingen fysieke vorm
di. 5 oktober GMR vergadering online via teams
di. 7 december GMR vergadering
di. 8 februari GMR vergadering
di. 19 april GMR vergadering
di. 28 juni GMR vergadering
Volgende vergadering is op dinsdag 5 oktober 2021 en vindt online plaats via teams
De voorvergadering start om 19.30 uur en het CvB sluit om 20.30 uur aan.

