Agenda

Locatie:
Notulist:
Datum:
Aanvang:

Bestuurskantoor
De Plataan
31-5-2022
18.45 uur

1. Opening (18.45 uur)
2. Mededelingen/Ingekomen/uitgaande post (18.50 uur)
-NPO brieven van de minister
3. Notulen GMR (18.55 uur)
4. Op -en aanmerkingen en/of vragen inventariseren m.b.t. de onderwerpen die nog met CvB
besproken worden. (19.05 uur)
Zijn er vragen n.a.v. de vergaderpunten – gelden passend onderwijs en voortgangsrapportage van vergadering 4-4?
5. Uitwisseling MR-en (19.10 uur)
CvB uitnodigen. (19.20 uur)
6. Mededelingen bestuur (19.30 uur)
- Bezetting personeel
- Bestuurlijke visitatie op 28 juni: 13.15-14.00 uur: Minimaal 1 ouder, minimaal 1 personeelslid
van GMR aanwezig. Wie?
- Klokkenluidersregeling moet aangepast worden i.v.m. nieuwe Europese wetgeving. Komt
volgende vergadering of eerste nieuwe schooljaar.
- Er komt een toelatingsbeleid SKOBOS aan i.v.m. wetgeving over toelating. Graag hiervoor tijd
reserveren in juli.
- NPO: Bovenschools getekende plan GMR vorig jaar loopt door.
7. CITO trends (concept uitslagen) (19.40 uur)
8. Voortgangsrapportage (19.45 uur)

9. Missie-vissie herijken (19.50 uur)
Liesbeth vertelt over het “laden” van de kernwaarden.
Concept tekst (ter illustratie van het proces)
Pay-off en kernwaarden (wat vinden we belangrijk)
Onze pay-off is: Grensverleggend Groeien; buiten de comfortzone, de uitdaging aangaan.
Onze kernwaarden zijn onderling verbonden:
• Open-minded; met een open blik kijken naar de wereld om ons heen en de wil hem te begrijpen.
• Verbonden; proactief de relatie aangaan en onderhouden.
• Verantwoordelijk; We maken bewuste keuzes, waarbij we steeds de dialoog aangaan over
waarom we doen, wat we doen. (Nemen, krijgen en afleggen).
10. Ouderbijdrage (20.00 uur)
Vandaag korte terugblik, vanaf nu vast agendapunt in mei.
11. Social schools (20.05 uur)
Scholen vertellen over huidige stand van zaken.
12. Concept Jaarverslag Skobos. (20.15 uur)
13. Evaluatie vergadering (20.25 uur)
Tijd en locatie afsluitende activiteit bespreken.

ter instemming GMR (volledig)
ter instemming GMR (personeelsgeleding)
ter instemming GMR (oudergeleding)
ter bespreking
ter advisering

