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   Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
  

 

Notulen GMR vergadering  van  dinsdag 27 juni 2017 

Notulist: Patty Burghouwt 

Leden:  Aanwezig 

Basisschool HSV Franziska Eckelmans, ouder, vice voorzitter 
Birgit Le Haen, ouder 

ja 
ja 

 Wilma Kletzkine, personeelslid, voorzitter ja 

 Patty Burghouwt,  personeelslid Ja  

IVIO Marita van Dam-Vreugdenhil, ouder ja 

 José Peters, personeelslid ja 

Willemspark Roger Reichrath, ouder Nee 

 Elly Nierop,  personeelslid Nee 

Lighthouse Vacature, ouder   

 Vacature, personeelslid  

Het Open Venster Vacature , ouder  

 Vacature personeelslid  

Namens bevoegd gezag Hans van der Vlugt, bestuurder a.i.          Ja 

 

 

 

 

Agenda: Afspraken, conclusies Opmerkingen 

1.Opening en vaststelling agenda Er worden geen agendapunten toegevoegd.   

2.Mededelingen en ingekomen post Roger en Elly hebben zich afgemeld.  
 
Ad de Heer (oud inspecteur onderwijs) is 
voorgedragen om zitting te nemen in de RvT. 
Pieter van Tuyll van Serooskerken is in de RvT 
benoemd. 
 
Rapportage inspectie WP: school heeft zelf een 
reactie geformuleerd met de vervolgstappen voor de 
school. Inspectie is het hiermee eens. 
 
Stakingsactie: in mei is er steun betuigd aan de actie 
van het WP team.   
Personeel informeren: wat houdt staking in, wat 
betekent het voor jou. Geinformeerde keuze.  

 

3.Notulen vergadering 28 maart 
2017 

Punt 11 toevoeging: Roger is van mening dat er 
een ouder in de RvT zou moeten zitten. De overige 
GMR leden zijn het hier niet mee eens (zie 
reglement). 

 

4.Notulen van de GMR/RvT 
vergadering van 18 april 2017 

Goedgekeurd  



 

5.Rapportage bestuurder Helen Claus gaat na de zomervakantie nog door 
als interim directeur van Lighthouse. 
Huisvesting:  nadenken over HOV/bestuursbureau 
+ Lighthouse als nieuwe international stream in 
een gebouw.  Er wordt naar een locatie aan de 
Rooseboomstraat gekeken.  Gemeente Den Haag 
wil wachtlijsten international schools wegwerken.  

 

6.Jaarverslag HSV 2016 Goedgekeurd 
Begroting lager dan realisatie, bijv. door 
leerlingengroei. Dit is niet op voorhand 
voorspelbaar.  
Goede financiele uitgangspositie / investeren in 
gebouwen oud en nieuw.  
 

 

7.Bestuursformatieplan 2017/2018 De formatieplannen zijn besproken en 
goedgekeurd door de MR. 
 

 

8.Voorstel beloning locatieleiders Accoord  

9.Vergaderrooster 2017/2018 Accoord  
Birgit le Haen zorgt voor verzending van de data 
GMR.  

 

10.Intimate care policy Lighthouse / 
TLS 
 

Punt F: de GMR vindt dat er bij intieme 
handelingen twee personen aanwezig moeten zijn 
om beschuldigingen te voorkomen. 
 

 

 


