BESLUITVORMEND OVERLEG GMR D.D. 03-10-2017
Aanwezig:
Ruut van Andel, René Blanker, Annemarie Gebraad, Richard van Heeswijk, Eric van den
Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica Jacobs, Belinde Maurits, Sandra Sebregts, Bart Vorster.
Afwezig:
Elmar van Erve
BESLUIT/ACTIE
1.

Opening
De vergadering wordt voortgezet.

2.

Vaststellen agenda
Als agendapunten worden toegevoegd:
-

Voorstel vergaderdata 2017/2018.
Data -steeds op dinsdag- vastgesteld; Zie overzicht onder
deze notulen.

GMR kalender
vergaderdata
vastgesteld

Voorstel ledenvergadering okt. 2017 wordt geschrapt.
(Liever later keer bijeen indien nodig).
- Jaarverslag GMR.
RvH zal een concept jaarverslag opstellen.
3.

4.

Besluitvormingspunten vanuit overleg met DB
-

Verslagen van vorig besluitvormend overleg GMR zijn voor de
pauze reeds ongewijzigd vastgesteld.

-

T.a.v. gedragslijn St. OBO W-Br. rond de stakingsakties
(standpunten als opgetekend in notulen GMR overleg met DB)
neemt de GMR deze ter kennisname aan.
Geen reden tot kritiek, standpunt alleszins redelijk.

-

Klokkenluidersregeling:
Ingebracht en besproken voorstel wordt vastgesteld.

-

Periodieke rapportage Jan t/m juli 2017:
Betreft een tussentijds overzicht op stichtingsniveau
(geconsolideerd) t.o.v. budget. Cijfers scholen volgen nog.
In open overleg doorgesproken passend in continue
periodieke afstemming. Geen aanleiding te veronderstellen
dat wordt afgeweken van eerder vastgestelde kaders (fin.
beleid en begroting).

-

IKC Klimroos:
Punt komt op agenda volgend overleg. Aandachtspunten op
strategisch niveau (bovenschools beleid stichting) alsook op
tactisch niveau (uitwerking kortere termijn: hier & nu).

Vaststelling
klokkenluidersregeling versie juli
2017 akkoord GMR

Actielijst
▪

Zie update actielijst (bijlage).

171003 verslag gmr besluitvormend overleg d.d. 03-10-2017

1

BESLUITVORMEND OVERLEG GMR D.D. 03-10-2017
5.

Invulling secretariaat +
status wervings/verkiezingscommissie
Contact achterban MR-en

6.

7.

-

Invulling job secretaris/adviseur als besproken, verdere
invulling graag afstemmen met DB.

-

RvH zal procedure werving nieuwe ouderleden opstarten.

-

Contact achterban verdient aandacht;
Gekozen GMR leden hebben vrij mandaat en participeren in
GMR “zonder last of ruggespraak”.
Die bevoegdheid geeft wel verantwoordelijkheid.
Goed contact over en weer met achterban is geboden en een
aandachtspunt om altijd mee te nemen.
Te nemen stap nu is communicatie naar MR-en over invulling
secretariaat, en distributie van stukken GMR overleg.

Bevestiging
aanstelling RB
ambtelijk secretaris
/adviseur

WVTTK∕ Rondvraag
-

Twee GMR leden (EvH + BV) hebben inmiddels gesprekken
gevoerd met en positief advies uitgebracht over voorgedragen
kandidaten voor bestuursfunctie (DB).
Benoeming bestuursleden is nu verder aan RvT.

-

Ook dit schooljaar zal de GMR weer inventariseren naar
behoefte “Workshop Medezeggenschap” voor nieuwe leden
danwel gevorderde (G)MR leden. De GMR organiseert deze
mini cursus van één avond bij voldoende belangstelling.
(Kosten blijven zo beperkt, en worden omgeslagen over
deelnemende MR-en en komen t.l.v. hun MR-budget).

Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Allen bedankt!

Vergaderdata schooljaar 2017/2018
3 oktober 2017

Regulier

7 november 2017

Regulier

12 december 2017

Regulier

20 februari 2018

Regulier

20 maart 2018

Regulier

10 april 2018

Ledenvergadering

15 mei 2018

Regulier

19 juni 2018

Regulier

(zomervak. vr. 6 juli t/m vr. 17 aug. 2018)
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