Notulen GMR vergadering d.d. 30-01-2019
Aanwezig:
GMR: Catrien de Boer (P) (waarnemend voorzitter), Arie Mulder (O), Peter Edward Bos (O), Floris
Knot (O), Janke te Wies (P), Ida Zoutman (P), Joke Buist (P), Jannet Benthem (O) en Sander Aikema
(O).
Notulist:
Ad Bakker
Gast:
Johan Schat
Nr. Onderwerp
Actie
Status
Bijlage
1
Opening
Voorzitter Informerend
De voorzitter opent de vergadering. De presentielijst gaat rond.
2
Vaststellen agenda
Allen
Vaststellen
G19402-01
De voorgestelde agenda zal worden afgewerkt.
3
Verslag vorige vergaderingen
Allen
Vaststellen
G19303-01
d.d. 17-12-2018 (concept)
G19203-01
d.d. 07-11-2018 (definitief)
Verslag 17-12-2018. In deze notulen wordt een stuk tekst wat opgenomen was bij punt 3 verwijderd.
Naar aanleiding het gestelde onder punt 8 met betrekking tot de geheimhoudingsverklaring wordt
opgemerkt dat de al ingeleverde ondertekende verklaringen zijn vernietigd.
Bij punt 11 “Inrichting GMR thema-avond staat een verkeerde datum. Er staat 31 januari, maar dat
moet zijn 30 januari. Met inachtneming van deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd en
heeft daarmee de status van “definitief” gekregen.
Verslag 07-11-2018. In dit verslag staat onder punt 10 een stuk tekst dubbel. Dat zal er worden
uitgehaald en daarmee zijn ze definitief.
4
Ingekomen stukken:
DB
Informerend
- wijziging toewijzing FTE’s
G19404-01
formatieplan
Wijziging toewijzing FTE’s formatieplan.
Catrien geeft een korte toelichting. Het stuk zal een onderdeel vormen bij het nog uit te brengen
bestuursformatieplan (BFP). Eén van de opvallende zaken in het voorliggende stuk is dat de “harde”
overgang bij toe- of afname van leerlingaantallen er uit gaat. Wanneer het BFP gereed is zal Johan
Schat het toetsen en beoordelen
5

Mededelingen Dagelijks bestuur
DB
Informerend
- wijziging structuur agenda
Wijziging structuur agenda.
Het DB stelt voor om eventueel te behandelen vragen bij het vaste agendapunt “vaststellen agenda”
in te brengen en daarmee niet te wachten tot de rondvraag. Indien dat mogelijk is, kunnen eventuele
punten ook worden gemaild naar het DB, zodat deze voor aanvang van de vergadering al op de
agenda staan.
6 Rondvraag en afsluiting
Allen
Gevraagd wordt of er al iets bekend is over de aankomende staking in het onderwijs. Dat is nog niet
het geval.
Voorts niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 18.30 uur.

