Notulen GMR overleg
Plaats: Westerwijs te Marum
Datum: 11-4-2017
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Actievoerder:
1.

Opening / vaststellen agenda
- Hilda heeft aangegeven te stoppen i.v.m. privéomstandigheden. Ze is
vanavond ook afwezig. Ook Marc en Denice zijn afwezig.
- Marleen gaat stoppen als notulist, Evelien neemt dit over.

2.

Ingekomen post en Mededelingen
• Uitnodiging van VOO: in mei en juni 2017 op verschillende plaatsen
in Nederland bijeenkomsten over krimp.
• HVO/GVO per post ontvangen dit is voor de MR en van de scholen
• Mail MR Aquarel: MR mailaccount werkt niet na overstap
- Contact opnemen met Jan.

3.

Info vanuit het bestuur
• Uitsluitsel tweetal studiedagen in vakantieregeling
Eén dag is een vakantiedag (25 juni), de andere dag is een
margedag.
Instemming van de MR.
• Stand van zaken MR stafbureau en afvaardiging
Nog geen tweede persoon.
• Fusie
Hopelijk legt de eerste kamer het net als de tweede kamer naast
zich neer.
Wet aangenomen per 1 aug 2017, dan invoering per 1 -1 2018
mits de vier gemeenten instemmen
* ’t Jonkertje
Instemmingen van de MR-en zijn getekend.
* Directeuren overleg
Agenda en notulen worden openbaar en zijn te vinden op
SharePoint.
* Opbrengst gericht werken
Punt op het directieoverleg. De scholen zijn besproken en de
knelpunten toegelicht. Extra geld wordt op basis hiervan
verdeeld.
Meer geld van kwaliteitszorg
Positief dat er een open beeld ontstaat. En directeuren elkaars
situatie kennen.
* sollicitatieprocedure Hasselbraam en Molenberg
32 sollicitanten inmiddels terug gebracht tot 3. Deze worden
Voorgedragen en gaan een assessment doen.
Veel sollicitanten met ruime ervaring.
* vernieuwingsonderwijs Zuidhorn
Binnen nu en 3 maanden wordt getoetst of het haalbaar is. Indien
mogelijk dan per 1 sept. 2017 .

Evelien

Inmiddels al 100 aanmeldingen.
VO staat open om de eerste twee jaar in het BO te brengen door
uitlenen van personeel. Hierdoor hoeven kinderen pas met 14 een
keuze te maken.
* Vraag: onderwerp hoe sluit onderwijs aan bij de toekomst.
4.

Flexpool en mobiliteitscentrum
Stand van zaken en ontwikkelingen (stimulans mobiliteit, invallers)
Kostendata is nog niet binnen. Hiervan krijgen Miranda en Marc een
seintje indien binnen. Voor volgende GMR binnen zijn.

5.

Actielijst
Template Marc aangaande MR-en komt nog.
Sharepoint Marleen mailt Jan
2x Vacature oudergeleding voor 2 jaar i.v.m. Hilda
Inventarisatie zittingstermijn leden Evelien
Marjan Bakker uitnodigen Raad van toezicht

6.

Instemming / besluiten
-

7.

Contact met MR’en
• Bezetting GMR: vertrek Deniece, verkiezingen PGMR?
• Herverdeling MR’en over GMR leden
• Communicatie GMR-MR’en: iedereen contact gezocht?
Nog niet i.v.m. verdeling nog niet akkoord
- mail uitgelezen en werkt via persoonsgeleding
- wat verwachten ze van ons. halen en brengen
- verwachting van hun: actieve houding (bellen) of
contactgegevens in de brief opnemen en op tijd inbrengen.
Duidelijke vraag.
• Concept agenda voor MR-vergaderingen (Maarten)

8.
9.

Rondvraag / wvttk
Sluiting

Evelien
Evelien

Volgende vergadering
Dinsdag 16-5-2017 Raad van toezicht
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