Besluitenlijst / overzicht actiepunten GMR vergadering: dinsdag 20 februari 2018 aanvang 20.00 uur
Locatie:
De Vonder
Nr
1
2

3

4
5

Onderwerp
Opening vergadering
Toelichting op
statutenwijziging en
dwingende voordracht Raad
van Toezicht door GMR
Rondvraag voor Gert-Jan

Status
Informatief
Informatief

Bijlage
Nee
Ja (3)

Tijdstip
20.00
20.05

Besluit / Actie
Nvt
Nvt

(evt.) Toelichting
---

Informatief

Nee

20.45

Actie: Erwin Klaasse en Kees Stovers
maken voorzet voor vergadering GMR in
april

Vraag gesteld wanneer nieuwe statuten /
reglementen GMR opgesteld en vastgesteld
worden. GJ geeft aan dat GMR voorzet mag doen,
GMR pakt dit op.

Vaststelling notulen 16-12018
Vakantierooster 2018-2019

Besluit

Ja (1)

21.00

Notulen vastgesteld

--

Besluit

Ja (3)

21.05

Besluit: (P)GMR stemt in met voorgestelde
rooster

Advies schoolvakanties: we zoeken naar
mogelijkheden om te kijken of er flexibiliteit in de
vrije dagen ingebracht kan worden, waarbij gekeken
wordt ook naar de wenselijkheid.

Actie: Voorzitter neemt op besluitformulier
op dat we zoeken naar mogelijkheden om te
kijken of er flexibiliteit in de vrije dagen
ingebracht kan worden, waarbij gekeken
wordt ook naar de wenselijkheid.
6

Discussie over benoeming
RvT door GMR

Gesprek

Ja

21.15

Besluit: GMR zoekt een pedagoog /
onderwijskundige met kennis van
veranderingen en vernieuwing in het
onderwijs

RvT lid ben je zonder last of ruggenspraak. Door
GMR voorgedragen lid is geen verantwoording
schuldig aan GMR en vertegenwoordigt niet de
GMR in de RVT.

Actie: Leden GMR denken na over mogelijke
kandidaten RvT.

Dwingende voordracht gekoppeld aan benoemde
persoon. Als die RvT verlaat, heeft GMR weer recht
op dwingende voordracht.

Nr

Onderwerp

Status

Bijlage

Tijdstip

Besluit / Actie
Actie: Voorzitter GMR vraagt na of bijwonen
RvT vergadering mogelijk is voor potentiële
RvT leden.

(evt.) Toelichting
Huidige bezetting:
2 onderwijskundigen
2 financieel
2 jurist
Gewenste aanvullingen:
HRM
Arbeidsrechtjurist
Pedagoog / onderwijskundige
Vastgoed / buwkundig (onderhoud)

7
8

Ingezonden poststukken
Stand van zaken actiepunten
vorige vergadering

Informatief
Besluit

Nee
Nee

21.50
21.55

9

Rondvraag en sluiting

Gesprek

Nee

22.00

Nvt
Besluit: GMR handhaaft punten vorige
vergadering (betreft de algemene
actiepunten)
Besluit: De uitgebreide notulen worden
vervangen door een besluitenlijst met
actiepuntenoverzicht met beperkte
toelichting waar nodig.

Nu nog ruimte kandidaat voor te dragen op
openstaande expertises. Toekomst zal expertise
voor expertise vervangen. Altijd te bespreken of
andere expertise aandragen mogelijk is.
---

--

Actiepunten GMR:
-

Erwin Klaasse en Kees Stovers maken voorzet voor GMR statuten en reglement voor vergadering GMR in april
Leden GMR denken na over mogelijke kandidaten RvT
Voorzitter GMR vraagt na of bijwonen RvT vergadering mogelijk is voor potentiële RvT leden.
Voorzitter neemt op besluitformulier Vakantierooster op dat we zoeken naar mogelijkheden om te kijken of er flexibiliteit in de vrije dagen ingebracht kan worden,
waarbij gekeken wordt ook naar de wenselijkheid.

Vaste actiepunten GMR
- Voorzitter stelt bestuurder op hoogte van de genomen besluiten
- Secretaris stuurt notulen door binnen 2 werkweken na vergadering
- Alle leden reageren binnen 3 werkweken op notulen
- Secretaris mailt agenda en bijlages 2 werkweken voor vergadering naar alle leden
- Alle leden mailen vragen omtrent vergadering 1 werkweek voor de vergadering
- Secretaris stuurt alle vragen door naar bestuurder en alle GMR leden

