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Aanwezig:  

Ruut van Andel, René Blanker, Annemarie Gebraad, Richard van Heeswijk, Frans Hendrickx, Erica 

Jacobs, Belinde Maurits, Sandra Sebregts, Bart Vorster.     

 

Afwezig:   

Elmar van Erve, Eric van den Heiligenberg 

  BESLUIT/ACTIE 

1. Opening   

 De vergadering wordt voortgezet. 

 

 

2. Vaststellen agenda  

 Agenda ongewijzigd vastgesteld.  

       

 

3. Besluitvormingspunten vanuit overleg met DB   

  

- Verslag vorig besluitvormend overleg GMR is voor de pauze 

reeds ongewijzigd vastgesteld.  

 

- Discussie t.a.v. eventuele stakingsdag 12 dec. uitgewerkt in 

overleg met directie.  

 

- Punt invulling deskundigheidsbevordering 

(normjaartaakformulier) => helder overlegd, check volgend 

overleg.   

 

- Vakantierooster ‘17/’18 ongewijzigd akkoord.  

 

- IKC De Klimroos:  

IKC uitwerking (beleidsnotitie) verdiend aandacht. 

Beoordeling ad hoc plannen is door GMR mogelijk bij meer 

concrete uitwerking en rapportage business case. IKC is al 

aandachtspunt op strategisch niveau (bovenschools beleid 

stichting) alsook op tactisch niveau (uitwerking kortere 

termijn: hier & nu).    

 

- Signalering van klachten t.a.v. formulieren CAO a la carte 

/werkkostenregeling resp. informatievoorziening office 

omgeving algemeen helder overlegd, check volgend overleg.   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ongewijzigd 

akkoord vak. 

rooster ‘17/’18 

4. Actielijst   

 ▪ Zie actielijst (bijlage).    
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5. Invulling secretariaat +  

status wervings/verkiezingscommissie   

Contact achterban MR-en 

 

 - RB is gestart met nieuwe rol (ambtelijk secretaris). Heeft een  

“GMR Info” (november) uitgewerkt en gedistribueerd via 

contactpersonen MR-en. Hierbij is de wervingsbrief vacature 

oudergeleding opgenomen. Ook een behoefte-inventarisatie 

aan “Workshop Medezeggenschap” (voorjaar ’18) is 

opgenomen.  

 

- Eerste reacties positief. Toegankelijkheid (benaderbaarheid) 

MR-en en contactpersonen blijkt wel aandachtspunt. 

Communicatie (tweerichtingsverkeer) in kaart gebracht en 

wordt nog gecheckt.     

 

- Doel is om contact met de MR-en te verbeteren, met meer 

transparantie en verantwoording. Stimulering volwassen  

medezeggenschapsfunctie op stichtingsniveau.  

 

 

6.  WVTTK∕ Rondvraag   

 - Geen nadere vragen.  

 

 

7. 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) 

 


