Notulen GMR-vergadering
Locatie:
Notulist:
Datum:
Aanvang:

bestuurskantoor van SKOBOS
AvontuurRijk
dinsdag 3 september 2019
19.45 uur

Aanwezig:
Mirese Donkers

Leerkracht de Plataan

Jet Sporken

Ouder de Plataan

Bianca Moelans

Leerkracht de Beerze

Susan Quirijnen

Ouder de Beerze

Sanne Kleijn

Ouder de Linde

Britt van Kroonenburg

Leerkracht AvontuurRijk

Yvonne Creemers

Leerkracht de Fonkeling

Naomi van de Broek

Ouder de Fonkeling

Germy Sinke

Leerkracht de Linde

Afgemeld:

-

1. Opening
2. Mededelingen
Adressenlijst is bijgewerkt.
We willen graag een etentje organiseren om elkaar (leden GMR) beter te leren kennen.
Mirèse stuurt een datumprikker rond.
3. Ingekomen en uitgaande post
a. Notulen GMR 18-6-2019*
In de notulen van 18 juni willen we graag genoteerd hebben welke functiebeschrijvingen we
hebben goedgekeurd. Dit is bijgewerkt. Notulen goedgekeurd.
4. Evaluatie GMR schooljaar 2018-2019
Inhoud:
We zijn alert op documenten en zijn duidelijk in wat we willen.
Doelen benoemen en daar naar handelen zorgt voor een pro actieve houding.
De documenten staan te laat op de portal.
Team:
We hebben als een team gehandeld. Er heerst een veilige sfeer. We nemen de tijd dingen te
bespreken voor we het communiceren met het bestuur.
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Aandachtspunt: als er een ouder in de GMR komt, moeten de verwachtingen aan de
voorzijde helder zijn. Geef een goed beeld van wat de GMR inhoudt.
Contacten:
We concluderen dat communicatie een aandachtspunt blijft.
5. Jaarplan GMR 2019-2020 vaststellen
 Concretere stukken --> hier graag aangeven wat er van de GMR verwacht wordt. Het
doel van het stuk benoemen.
 De GMR wil vooraan in het traject meegenomen worden en niet ‘ter
goedkeuring/verantwoording’. Niet defensief maar vanuit samenwerking.
Jaarplan is vastgesteld.
6. Verslag RvT
Eén keer per jaar overleg met voorzitter van de RvT en de voorzitter van de GMR.
Susan licht het verslag toe.
De communicatie over de studiereis is belangrijk. Dit wordt besproken met Frans.
Komend jaar gaan we een vergadering plannen waarbij de RvT aansluit.
7. Op- en aanmerkingen en/of vragen inventariseren m.b.t. de onderwerpen die nog
met Frans Bruinsma besproken worden
Cursusavond 18 september GMR
Verslag RvT
Korein
8. Uitwisseling MR-en
AvontuurRijk: er is ondertussen gezocht naar een geschikte kandidaat voor de GMR, dit
loopt. Dit wordt later teruggekoppeld.
Frans Bruinsma en Liesbeth van den Berg - Hardenbol sluiten aan.
8. Voorstellen/kennismaking nieuwe voorzitter van College van Bestuur - GMR
9. Voortgangsrapportage*
 De Klep
 Samenwerking Korein
10. Bovenschoolse terugkoppeling over de enquête “scholen met succes”
Frans heeft de enquête kort toegelicht. Over het algemeen is de tevredenheid gestegen.

11. Rondvraag
De scholing van MR/GMR op 18 september vervalt. Er wordt op korte termijn een
nieuwe datum gepland.

*= zie onderliggend(e) stuk(ken) op de portal
ter instemming GMR (volledig)
ter instemming GMR (personeelsgeleding)
ter instemming GMR (oudergeleding)
ter bespreking
ter advisering
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