
Notulen GMR 3 maart 2021

Datum: Woensdag 13 januari 2021
Aanvang: 19:00

No. Onderwerp Besproken is: Acties:
1 Opening /

notulen/Vaststelling
van de agenda

Voorzitter opent de vergadering
Notulen van de GMR-vergadering van 13
januari staan op de website van WIO.
De agenda wordt vastgesteld.

Vooraf een aantal zaken:
Een nieuwe datum voor het vervolg van het
Good governance traject zal gekozen moeten
worden. Opties:
-10 maart 2021
- 17 maart 2021
- 24 maart 2021
- 14 april 2021

Marion 10 maart 14 april
JT: 17, 24 en 14
Femke 14 april
Sjoerd: 14 april, 13:00

Begroting: ter advies GMR
Bestuursformatieplan: ter instemming GMR
Vakantierooster: ter advies GMR

2 Begroting en
toelichting op
begroting

GMR-leden hebben een toelichting van de AOB
op de begroting ontvangen. Kan de GMR hier
mee instemmen? GMR geeft akkoord op
begroting.

3 Bestuursformatieplan
Ter instemming aan de GMR.

Bestuursformatieplan is een afgeleide van de
begroting. De formatiegesprekken hebben
plaatsgevonden. 5 fte boven de bekostiging,
deze worden direct aan P&A budget
verbonden. Dus niet meer als voorheen
omgeslagen naar het budget van de individuele
scholen.

Werkdrukgelden worden aan de scholen
toegekend. Dat kan besteed worden aan
formatie of anders. Het P&A budget is een deel
bovenschoolse kosten. Volgens deze formatie
klopt de begroting.



Aanvraag Corona-gelden is gedaan.

Reserves worden voor een deel voor personele
lasten na beëindiging van de fusiegelden.

GMR gaat akkoord met bestuursformatieplan

4 Vakantierooster
Ter advies aan de GMR.

GMR gaat akkoord met vakantierooster

4 Rooster van aftreden GMR dient een rooster van aftreden vast te
stellen.
Aangezien de GMR nieuwe samenstelling 3
jaar bestaat is er besloten dat er dit jaar
niemand regulier aftreedt. Per 1-7 2022 zal
eerste aftreden plaatsvinden.



5 GMR-reglement en
GMR statuut

GMR-reglement en GMR statuut

6 Actiepunten GMR dient Jaarverslag 2020 op te maken
Activiteitenplan
AOB-service pakket
Fusie Slek Patricius
Werkgroepen geformeerd, onderzoek loopt.
Huisvesting, financiën, onderwijs. Een MR heeft
een enquête gehouden over de wenselijkheid
van een fusie.
Fusie Effectrapportage wordt op dit moment
gemaakt. Fusie per augustus 2023.
Sfeer is constructief en er worden goede
vragen gesteld.

Rob en Femke
maken
jaarverslag.
voor 1 mei
maken we het
activiteitenplan
af(Jan Thijs en
Suus) Het AOB
service pakket
zeggen we op
gelet op weinig
toegevoegde
waarde.

7 Sluiting vergadering


