Vastgesteld verslag GMR vergadering van 10 september 2018, 18.30 uur
Locatie: Hart van Heuze te Asten-Heusden
Oudergeleding
Aanwezig:
Dhr. Stephan Matthee (voorzitter)
Dhr. Twan Klein Zieverink
Mw. Jennifer Berkhout
Mw. Mandy Donkers (vicevoorzitter)
Dhr. Ad Crommentuijn
Mw. Ellis Pranger

Personeelsgeleding
Aanwezig:
Mw. Laura van den Broek
Mw. Willemien Geers
Mw. Monique Luijben
Mw. Anne-Marie de la Cousine
Mw. Stefanie van Dijk
Dhr. Roel Henderikx

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. Marcel van Rijt, Mirjam van Asten (notulist),
Mw. Jacqueline Ketelaar (RvB), Mw. Bonna Roos (RvB)

Secretaris GMR:

Mw. Joanita Verkuijl

Verslag GMR vergadering 10 september 2018
1.

Opening
Stephan opent de vergadering om 18.32 uur.
De RvB is afwezig omdat zij geen agenda heeft voor deze vergadering en omdat er om 20.00 uur
een bijeenkomst staat gepland bij hotel Nobis met betrekking tot het SHP Asten waar zij ook
aanwezig dient te zijn. Ook Stephan en Laura zullen naar genoemde bijeenkomst gaan.
Joanita zal deze vergadering notuleren.

2.

Mededelingen
Het verslag van 3 juli jongstleden is al per mail goedgekeurd.
Drie punten op de actiepuntenlijst (doelomschrijving per werkgroep, RvT uitnodigen en
reactieformulier t.a.v. AVG beleid invullen) blijven staan. De rest is afgewerkt.
De RvT had twee vacatures open staan. Twee nieuwe leden hebben zich hiervoor aangemeld. De
GMR heeft adviesrecht met betrekking tot het functieprofiel, maar geen inspraak in de benoeming
van de nieuwe leden. De GMR heeft omtrent de twee aangemelde personen, passend binnen het
profiel, positief geadviseerd.

3.

Voorzittersavond 18-09-2018
Het aantal positieve aanmeldingen voor de voorzittersavond staat nu op tien MR-en. Per MR is één
persoon uitgenodigd. Twaalf MR-en hebben laten weten dat er niemand van hen aanwezig is.
Twee MR-en hebben niets laten weten. Er wordt besloten om contact op te nemen met de
voorzitters van deze twee MR-en, door de contactpersonen vanuit de GMR.
De vraag is of er met tien aanmeldingen voldoende draagvlak is om deze avond nog verder te
organiseren. Moet de avond worden afgezegd vanwege onvoldoende aanmeldingen of laten we
de avond doorgaan met de tien MR-en die samen ook kunnen verbinden?
Er wordt uiteindelijk besloten (de meerderheid was het er mee eens) om de avond door te laten
gaan om te laten zien dat het ook een mooie avond kan worden met een lage opkomst. Ook de
GMR zal met zoveel mogelijk leden vertegenwoordigd zijn.
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4.

Thema-avond GMR-MR
De thema-avond staat gepland op 6 november aanstaande.
Afgesproken wordt om op korte termijn te inventariseren of er voor deze avond wél voldoende
draagvlak zal zijn. Er zal een uitnodiging worden gemaakt en zo halen we het aantal aanmeldingen
op. Zijn er voldoende aanmeldingen dan zal de avond georganiseerd gaan worden.

5.

Werkgroepen
De werkgroep ‘GMR in verbinding’ heeft haar bijgewerkte stuk ingestuurd. Dit is duidelijk voor
iedereen. Ook voor de werkgroep ‘onderwijs’ is het aangeleverde stuk duidelijk. De werkgroep
‘personeel’ is ook klaar. De werkgroep ‘strategie, huisvesting en financiën’ heeft nog even overleg
met elkaar. Wanneer alles binnen is, zal Joanita het aan een ieder doorsturen en op het platform
plaatsen.
Stefanie geeft aan uit de werkgroep ‘personeel’ te willen en te blijven in de werkgroep ’strategie,
huisvesting en financiën’. Dit wordt akkoord bevonden.

6.

Contactpersonenlijst/ledenlijst/rooster van aftreden/foto’s GMR-leden op platform GMR-MR(?)
De lijst met contactpersonen vanuit de GMR voor de MR-en is bekeken en daar waar nog scholen
open stonden is weer een invulling gegeven. Joanita past de lijst aan en deze wordt
gecommuniceerd naar de MR-en en op het platform GMR-MR geplaatst.
De ledenlijst en het rooster van aftreden worden na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd. Ook
deze zullen op het platform GMR en GMR-MR worden geplaatst door Joanita.
De GMR wil graag een ‘gezicht’ krijgen. Er staat van elk GMR-lid een foto op het platform GMR.
De GMR-leden stemmen ermee in om de foto’s van een ieder ook te plaatsen op het GMR-MR
platform.

7.

Afsluiting
De vergadering wordt afgesloten met de rondvraag.
Ad: Het is belangrijk om de voortgang te volgen met betrekking tot de clusters en het SHP. Het is
een proces met begeleiding. Wat zijn de bevoegdheden voor de MR-en en GMR? De GMR kan
hierin de RvB bevragen en zich laten informeren. De GMR kan wellicht ook adviseren. Hoe kunnen
we dit vorm gaan geven en hoe gaan we om met de communicatie? Graag vaste agendapunten
hiervan maken.
Besloten wordt om de volgende agendapunten de komende tijd aan de orde te laten komen:
clusters, SHP, vervangingen, strategie en begroting.
Om 19.30 uur sluit Stephan de vergadering.
De volgende vergadering staat gepland op 23 oktober om 18.30 uur.
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