BESLUITVORMEND OVERLEG GMR D.D. 12-12-2018
Aanwezig: Judith Aardema, Ruut van Andel, Laurens van Asten, René Blanker, Richard van Heeswijk,
Tessa van Kaam, Dennis van Lonkhuizen, Eddy Matthijssen, Belinde Maurits, Ella Meijer, Sandra
Sebregts
Afwezig: AnneMarie Gebraad, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Bart Vorster

BESLUIT/ACTIE
1.

Opening
De vergadering wordt voortgezet.

2.

Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Besluitvormingspunten vanuit overlegvergadering met DB
▪

▪

▪

Bestuursrapportage:
Geen nadere opmerkingen vanuit GMR

-

Strategievorming:
Tevredenheid over proces t/m heden
GMR wacht eerste concept paragrafen strategisch beleid af..

-

IKC Beleid:
GMR doorloopt graag proces opnieuw met bestuur zoals
eerder besproken.
GMR voelt zich niet senang nu dit nog niet is gebeurd terwijl
bestuur de GMR wél vraagt zich uit te spreken omtrent
richting ontwikkeling.
Verder valt onderstaande tekst laatste pagina niet lekker..
Wij (bestuur) zijn van mening dat over dit besluit geen
aparte besluitvorming of verzoek om instemming
noodzakelijk is.
Er is immers een procedure omtrent werving en selectie OOP
OBO-bestuurskantoor vastgesteld (door DOO en bestuur en
GMR) en die wordt hier niet nageleefd.

Secretaris zal
afstemmen met
bestuur dat GMR
geen JA maar ook
geen NEE zegt
tegen
denkrichting(en)
waarbij meest
waarschijnlijk op
een of andere
manier via
makelaarsconstructie zal
worden gewerkt
met educatieve
partners.
GMR wil proces niet
remmen maar heeft
nog veel vragen
over de
interpretatie en
uitwerking van
ideeën/plannen.
De ruimte voor
andere
alternatieven dan in
memo mag niet
worden beperkt
door een voortijdig
ja of nee tegen welk
eender optie.
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4.

Benoeming en introductie nieuwe GMR leden /procedure
De nieuwe GMR leden worden nogmaals van harte welkom geheten!
Richard legt als voorzitter uit dat we nu feitelijk boventallig zijn met
nieuwe GMR leden. Dit is tijdelijk i.v.m. voorziene aftreden leden.
Dit zal in de praktijk geen issue zijn, omdat de GMR in de praktijk
(vrijwel) nooit overgaat tot stemming voor besluitvorming maar streeft
naar consensus (soms na compromis). Er hoeft dus niemand in de
wacht, ieders bijdrage is van harte welkom.
Het rooster van aan-/aftreden zal in 2019 worden bijgewerkt.

5.

Strategievorming en IKC-ontwikkeling
Zie punt 3

6.

WVTTK /rondvraag

-

7.

Afspraak tot afstemming met toezichthoudend bestuur wordt opnieuw
ingepland… RH via “datumprikker”

Sluiting
Voorzitter bedankt allen!

Vergaderdata schooljaar 2018/2019
25 september 2018

Regulier

30 oktober 2018

Regulier

27 november 2018 =>
naar 12 dec. 2018

Regulier

22 januari 2019

Regulier

26 februari 2019

Regulier

26 maart 2019

Regulier

16 april 2019

Ledenvergadering

21 mei 2019

Regulier

18 juni 2019

Regulier

(zomervak. vr. 5 juli t/m vr. 16 aug. 2019)
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