
Notulen  GMR 22 juni  2022

Datum: 22 juni 2022
Aanvang: 19:00 op bestuurskantoor

No. Onderwerp Besproken is: Acties:
1 Opening /

notulen/Vaststelling
van de agenda

Voorzitter opent de vergadering
Notulen van de vorige
GMR-vergadering staan op de website
van WIO.
De agenda wordt vastgesteld.

Ter informatie worden de volgende
stukken aangeleverd:

● Jaarrekening en jaarverslag
● Toetsuitslagen overzicht
● reacties vacature lid RvT

Ter instemming GMR:

● Protocol medisch handelen

WIO jaarrekening en
jaarverslag ter informatie
aangenomen. Het GMR
jaarverslag maakt deel
uit van het WIO
jaarverslag

Bestuur is benieuwd
naar hoe de Cito eind
opbrengsten zich
verhouden tot het
voorliggende overzicht.
Waaronder de resultaten
van begrijpend lezen,
omdat hier
stichtingsbreed op is
ingezet.

2. Acties en
Mededelingen

Een aantal GMR-leden nemen
vandaag afscheid van de GMR. Dit
mag niet ongemerkt voorbij gaan. Zie
punt 8.

Ondersteuningsteam 2.0
Loes maakt deel uit van
het team van
schoolbegeleiders.

Sollicitatiegesprekken
voor de LC functie zijn
afgerond:
2 lkr LC functie
gekregen.  5 kandidaten
hadden zich gemeld.
Aan de kandidaten die
geen LC functie kregen
is meegegeven hoe zij
zich kunnen ontwikkelen
om wel in aanmerking te
komen voor de LC.

3. Aspirant-GMR-leden
wonen een
vergadering bij

GMR geeft uitleg over het werk als
GMR-lid en wat de plaats van de GMR
t.o.v. de MR en bevoegd gezag

Een aspirant lid heeft de
GMR vergadering
bezocht. Leden van de
GMR hebben zich
voorgesteld en uitleg
gegeven over de rol van
de GMR t.a.v. beleid van



Nancy Jordens zal de vergadering
bijwonen.

de stichting. Een aantal
praktische zaken zijn
ook besproken zoals de
data en tijden van
vergaderingen en
hoeveel tijd leden aan
hun GMR-taak kwijt zijn.

4. Protocol medisch
handelen Ter instemming ligt het protocol

medisch handelen aan de GMR voor.

Aanpassing protocol
voorbehouden medische
handelen.
GMR stemt in met het
protocol.

5. Stand van zaken
voorgenomen fusie
Patricius en Op De
Slek

Verdeeldheid in de MR
over de voorgenomen
fusie. PMR stemt in,
OMR stemt niet in.
Bestuur is zich op dit
moment aan beraden.
Bestuur wil graag het
gesprek met de MR
aangaan maar dit op dit
moment stroef.

6. Vordering werving-
en selectieprocedure
lid RvT

Profielschets en vacaturetekst zijn
goedgekeurd. Inmiddels is begonnen
met het werven.

Secretaris laat via
Annette een brief
uitgaan aan alle ouders
en personeel (ook
onderwijsondersteunend
personeel) om zich
verkiesbaar te stellen.

7. Rondvraag
Vooruitblik bepalen van tijdstippen en
data van vergaderen.

Rooster van aftreden

Twee vergaderdatums
zijn voor volgend
schooljaar vastgesteld:
21 sept 19.30 uur
16 nov 19.30 uur

De verdere invulling
(rooster van aftreden,
taakverdeling,
vertegenwoordiging
scholen, overige
vergaderdata) zullen
begin volgend
schooljaar worden
vastgesteld met de
nieuwe leden erbij.

8. Sluiting vergadering Bedankje aan alle leden van de GMR
voor hun inzet dit schooljaar.


