
Notulen GMR 15 september

Datum: Woensdag 15 september 2021
Aanvang: 19:30

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.

Jan-Thijs zal de notulen
van de laatste GMR
vergadering van vorig
schooljaar op de site
van WIO zetten en het
overzicht van de GMR
leden op de website van
WIO aanpassen

2. Mededeling GMR-vergaderingen zijn zonder het
CvB behalve op uitnodiging.

19 januari eerste gedeelte
overleg-vergadering, tweede gedeelte
besluit-vergadering.
Voor de kerstvakantie moeten vragen
van de GMR-leden gebundeld worden
en aan CvB verzonden worden.

Stukken worden minimaal 10 dagen
van te voren aangeleverd door CvB.
Stukken die later verstrekt worden,
worden niet in behandeling genomen.

Vooroverleg zal 14 dagen voor de
vergadering plaatsvinden met de
voorzitter en secretaris.

In de drive wordt een
reminder gezet dat
stukken minimaal 10
dagen van te voren
moeten worden
aangeleverd.

3. Opnieuw vaststellen
GMR-Reglement en
Statuut

Het Good Governance traject heeft
een aantal aanbevelingen opgeleverd
om te verwerken in ons reglement en
statuut.

Op dit moment is er een vacature bij
de OGMR en PGMR. De GMR
bestond uit een evenredige verhouding
ouders-personeel (5/5). De GMR gaat
thans verder met een 4/4 verdeling.
Nieuwe schema afvaardiging gemaakt.

Secretaris zal de
aanbevelingen
verwerken in het
reglement en het
statuut.



GMR-koppels bezoeken de MR’en,
zodat de MR’en weten waarvoor de
GMR voor staat en wat de GMR-leden
voor een MR kunnen betekenen.
Officieel moeten de GMR-leden door
de MR-leden verkozen worden.

● Verkiezingen zullen voor het
einde van dit schooljaar
uitgeschreven worden.
Zittingsduur 4 jaar, terstond
verkiesbaar. 3 termijnen.

● Vice-voorzitter is Sjoerd Vinken
● Quorum: minimaal aantal leden

is 6. De vergadering kan
alsnog met minder GMR-leden
doorgaan echter de
besluitvorming kan niet
plaatsvinden.

● Meerderheid stemming is helft
van leden plus 1.
Communicatie achterban zal
via GMR-notulen geschieden.

Jan-Thijs benadert
Claire om in de interne
nieuwsbrief berichten te
plaatsen.

4. Afvaardiging
GMR moet officieel de instemming van
de MR’en hebben om als
afgevaardigde op te treden in de GMR.
Hoe gaan wij, als GMR, dit regelen?
Voorstel: elk GMR-lid (koppel) bezoekt
‘zijn’ MR (zie rooster van aftreden)

Voor 17 november hebben de
GMR-leden de MR’en van scholen
bezocht. Vragen of behoefte is aan
een cursus en zo ja welke cursus: een
verdiepingscursus of basiscursus.

Suus maakt een nieuw
rooster van aftreden.

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

6. Speerpunten GMR
Zie activiteitenplan 2021-2022

Communicatie:
Leden GMR zullen
MR-vergaderingen
bijwonen om kennis te
maken en bij de MR-en
te informeren naar
scholingsbehoefte.



Vóór 17 november.
Verdeling: zie rooster
van bezetting - aftreden.

7. Rondvraag Vergader-etiquette:
GMR leden worden geacht aanwezig
te zijn op de vergadering.
Afmelden helaas vaak laat.
Agenda op tijd aanleveren.

RvT vragen wanneer het
stakeholders overleg zal
plaatsvinden, zodat wij
tijdig punten kunnen
aanleveren.

8. Sluiting vergadering


