BESLUITVORMEND OVERLEG GMR 03-03-2020
St. OBO West-Brabant

Aanwezig: Ruut van Andel, Laurens van Asten, René Blanker, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs,
Tessa van Kaam, Dennis van Lonkhuizen, Belinde Maurits, Ella Meijer,
Afwezig: Judith Aardema, Sherida Edam, Sandra Sebregts
BESLUIT/ACTIE
1.

Opening

Besluitvormend overleg wordt geopend.
2.

3.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

➢

ongewijzigd
vastgesteld.

Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg

➢

ongewijzigd
vastgesteld.

➢

Terugkomend
agendapunt

Verslag d.d. 21-01-2020
4.

Besluitvormings-/besprekingspunten vanuit overlegvergadering...
(5) - Mededelingen overlegvergadering

o

IKC - ontwikkeling
GMR is benieuwd naar opdrachtformulering en ziet (tussentijds)
verslag/update Lieke Gerritsen tegemoet; Agendapunt volgend overleg.

o

Begroting en herijking SBP/Koersplan
Als agendapunt opnemen eerstvolgend overleg.

➢

Terugkomend
agendapunt

o

Bezoek Avans
(Werk aan) intensiever relatie met en meer instroom vanuit Avans wordt
gewaardeerd.

➢

Positieve
feedback

Ad 1: De GMR is akkoord met wijziging van het huidige governance model naar
het model van RvT en CvB. (2 leden CvB en 5 RvT)

➢

Besluit

Ad 2: De GMR is akkoord met de opgestelde profielen voor de te werven leden
RvT en CvB. (versie incl. laatste aandachtspuntjes 6 maart).

➢

Besluit

Ad 3: Welke leden participeren in de sollicitatiecommissie(s) wordt thans nog
besproken en wordt doorgegeven op uiterlijk 12 maart a.s.

➢

Besluit

(6) - Governance - behandeling thema/oplegger
De volgende vragen liggen daarom voor:
1. Wat is het advies van de GMR ten aanzien van de wijziging van het huidige model
naar het model van Raad van toezicht en college van bestuur?
2.

Wat is het advies van de GMR ten aanzien van de opgestelde profielen voor de te
werven leden van de Raad van toezicht en het College van Bestuur?

3.

Welke leden van de GMR nemen deel aan de sollicitatiecommissie?
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(7) - Huisvesting
GMR ontvangt graag integraal huisvestingsplan (IHP).
T.a.v. DDC HV verwacht GMR -o.b.v. memo- binnenkort meer
nieuws/duidelijkheid.
(8) - Risico inventarisatie
Laatste sessie is op 18 mrt. GMR ziet adviesrapport graag tegemoet
en zal dan graag meedenken over evt. vervolgstappen.

➢

Terugkomend
agendapunt

➢

Terugkomend
agendapunt

➢

Besluit

➢

Besluit

➢

Actiepunt VZ +
Secr.

(9) - FUWA -Vaststelling Functiewaardering:

GMR akkoord met ingebrachte document en instemming PGMR.
(10) - HRM beleid/gesprekkencyclus
afwijking van WMK- kwaliteit zorgsysteem

GMR akkoord met voorstel en instemming PGMR.
(11) – WVTTK/actielijst/rondvraag
-

5.

Wervingsprocedure OGMR lid

Er zijn meerdere kandidaten, er worden dus verkiezingen georganiseerd.
Vacature Eddy Matthijssen staat open. Ruut treedt eind schooljaar af. Bovendien
geeft Ruut aan te kampen met (chronische) ziekte, reden van vaker voorkomend
verzuim. Er worden daarom nu 2 GMR leden geworven.
Sollicitatiecommissie: LvA, RB, EvdH.
6.

Ruut natuurlijk
vooral sterkte en
gezondheid
toegewenst.

Any other business /rondvraag
-

7.

Sluiting

Hartelijk dank voor ieders inbreng, en wel thuis.
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Overleg
vergadering
met DB

GMR Vergaderdata
Schooljaar
2019/2020
Datum
03-09-2019
01-10-2019
29-10-2019
26-11-2019
10-12-2019

1
2
3
4
Tel. call
secr.
5
21-01-2020
6
03-03-2019
7
31-03-2020
LV
14-04-2020
8
12-05-2020
9
02-06-2020
10
30-06-2020
Schooljaar 2019-2020 begint op 19 aug.
Herfstvakantie 14 oktober
Kerstvakantie 23 december
Voorjaarsvakantie 24 februari
Meivakantie 20 april tot en met 5 mei
Zomervakantie 2020 13 juli 2020
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