BESLUITVORMEND OVERLEG GMR D.D. 18-12-2017
Aanwezig:
Ruut van Andel, René Blanker, Elmar van Erve, Annemarie Gebraad, Richard van Heeswijk, Eric van
den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Belinde Maurits, Sandra Sebregts.
Afwezig:
Erica Jacobs, Bart Vorster.
BESLUIT/ACTIE
1.

Opening
De vergadering wordt voortgezet.

2.

Vaststellen agenda
Agenda ongewijzigd vastgesteld.

3.

4.

Besluitvormingspunten vanuit overleg met DB
-

Verslag vorig besluitvormend overleg GMR is voor de pauze
reeds ongewijzigd vastgesteld.

➢ Notulen
vastgesteld

-

Er is kritiek op de mondelinge afstemming IKC beleid en evt.
plannen Klimroos.
Zo kan het niet concreet worden behandeld terwijl belang
groot wordt geacht, bovendien risico dat GMR straks voor
voldongen feit danwel grote tijdsdruk komt te staan.
Bovendien zijn GMR leden niet dagelijks betrokken, en missen
soms een vergadering, waardoor steeds opnieuw inleiding
veel tijd kost en we maar niet verder komen..

➢ IKC notitie
wordt
afgewacht

-

Discussie t.a.v. stakingsdag 12 dec. uitgewerkt in overleg met
directie. Uitgebreid geëvalueerd.

-

Evt. tips en teksten voor vervangingsprotocol s.v.p.
schriftelijk aanleveren vooraf aan GMR vergadering 20
februari.

-

GMR medezeggenschapsreglement dient voor volgend keer
goed voorbereid want vraagt veel tijd (en die is er meestal
niet…). Werkgroep werkt nog concept HH-reglement uit.

-

Het jaarverslag GMR is niet meer aangepast. Richard krijgt
vrijheid voor tekstuele aanpassing voorzover nodig/gewenst,
GMR inhoudelijk akkoord.

➢

Staking
nogmaals
doorgesproken;
is nu geen
besluitvormings
punt GMR

➢ Verslag GMR
inhoudelijk
vastgesteld.

Interne zaken GMR
Elmar zijn nieuwe job als jurist kost extra energie, en hij wil meer
tijd gaan vrijmaken. Daarom heeft hij besloten zich na dit schooljaar
terug te trekken uit de GMR (oudergeleding). Er ontstaat dus per
augustus ’18 weer een nieuwe vacature.
Erg jammer, gelukkig blijft Elmar nog wel lopend schooljaar
beschikbaar.
Nog weinig respons voor vacatures en (G)MR workshops vanuit MRen. René zal nogmaals oproep doen...
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5.

Benoemingh plv. voorzitter GMR
Eric van den Heiligenberg wordt benoemd tot plv. voorzitter.
Hij zal dus waarnemen bij afwezigheid van Richard.
Eric gefeliciteerd en succes!

6.

Gevraagde input bestuur: evaluatie functioneren DB
Richard heeft namens de GMR desgevraagd respons gegeven aan
het bestuur inzake ervaringen met /functioneren van de DB.
GMR akkoord met de strekking van de respons.

7.

Contact achterban MR-en
Contact opgebouwd, maar twijfel of we bij sommige scholen/MR in
beeld zijn. Frans levert nog andere maillijst contacten MR aan.

8.

9.

Actielijst
▪

Zie actielijst (bijlage).

▪

Punt 7/11: invulling formulier deskundigheidsbevordering en
signalen omtrent onwetendheid formulier CAO
cafetariasysteem mede door onvoldoende toegang centrale
informatiesysteem is opgevolgd en kan afgevoerd.

Wvttk/rondvraag
-

10.

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)
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