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Overleg met directeur-bestuurder
Besluitvormend deel in afwezigheid van
Directeur-bestuurder

Eric, Lian, Heleen, Sergei (z.b.), Ruut van Andel (Oudergeleding – Boemerang)
Elmar van Erve (Oudergeleding – Wending)
Sandra Sebregts (Personeelsgeleding – Wending)
Peggy Brocatus (OndersteuningsPlanRaad PO3002)
Belinde, Erica, Sandra, Richard, Bart, René, Frans(notulen).
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Aanvang:

Onderwerp

Actie / Besluit

Opening
Welkom aan Peggy, die ons als lid van de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband passend
onderwijs wat nader komt toelichten over het werk van de OPR en die graag onze feedback heeft op het concept van
het aangepaste ondersteuningsplan dat opgesteld is.
Vaststellen agenda
Geen wijzigingen
Verslag 03-02-2015
Ongewijzigd vastgesteld
Rondvraag
Passend onderwijs – ondersteuningsplan
Peggy vertelt uit de praktijk wat de rol is van de OPR binnen het samenwerkingsverband. Ze wil graag ook proeven wat
de GMR vindt van het concept ondersteuningsplan. Ze neemt onze op- en aanmerkingen mee. Begin april zal dit
ondersteuningsplan zijn definitieve vorm moeten gaan krijgen.
De nieuwe voorzitter van PO3002 is Dhr. Jack Biskop.
Te nemen besluiten nav overleg dir-best

De GMR heeft geen op- of aanmerkingen op het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

De GMR heeft geen bezwaren betreffende de besproken aanpassing regeling werkkosten

De GMR kan zonder aanvullingen/vragen akkoord gaan met het voorgelegde Strategisch Beleidsplan

De bestuursrapportage 2011-2014 is in goede orde ontvangen en door ons besproken
Datum p-gmr personele begroting
De secretaris maakt op korte termijn een afspraak met het bestuurskantoor om deze begroting door te spreken.
Vergaderdata 2015-2016
Het voorstel van de secretaris is aanvaard en doorgegeven aan het bestuurskantoor.
WVTTK
Rondvraag en sluiting
Belinda en Sandra bieden aan om de organisatie van het jaarlijkste GMR-uitstapje op zich te nemen. Nadere informatie
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volgt tzt.
Notulen opgemaakt door Frans
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