14-2-2017
19.30 tot 22.00 uur
Stafbureau te Marum

Notulen GMR overleg
Voorzitter:
Notulist:
Deelnemers:

Maarten de Vuijst
Marleen Schuddebeurs
Deniece Marsdin, Evelien Postma, Miranda Bouma, Marleen
Schuddebeurs, Hilda Stroobosscher, Marc Goris en Gerrit Rotman

Afwezig m.k.:

Marleen Schuddebeurs, Hilda Stroobosscher
Actie

1.
2.

3.

Opening / vaststellen agenda
Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het
bijzonder Marc Goris. Marc is een ouder van obs De Beelen.
Ingekomen post en Mededelingen
 Jan van der Veen: mededelingen wijziging Sharepoint. Iedereen
heeft een mail ontvangen met inloggegevens om in te loggen in
Sharepoint. Jan laat kort zien hoe je hiervan gebruik kunt maken.
 Brief werkgroep ‘Wijsheid’
Hoe komt deze brief bij de GMR terecht? De brief is gericht aan het
bestuur. Bestuur komt hierop terug.
 Brieven vanuit MR de Aquarel
Er komt 1 margedag vanuit het bestuur voor bestuursactiviteiten.
De vakanties worden vastgesteld in overleg met Penta Primair.
Overige margedagen kunnen door de school ingepland worden.
Maarten en Marleen nemen contact op met de school over wat
betreft de inhoud van de brief.
In de notulen van november is een fout opgemerkt. De verdeling
van de GMR is 4x oudergeleding en 4x personeelsgeleiding. Bij
laatstgenoemde is nog een vacature.
 Memo aanstelling Gerrit Rotman
Ter info.
Status fusie Penta Primair / Westerwijs en info vanuit het
bestuur
Fusie is in handen van de eerste kamer.





ERD: 42 dagen model
Westerwijs gaat gebruik maken van het 42 dagen model.
Personeel SWS naar verzuimcoach Penta
Uitslag polsing onder personeel
Besloten is om geen polsing onder het personeel te doen.
Personeel van Westerwijs werkzaam op een SWS die valt
onder Penta kunnen gewoon gebruik maken van de
verzuimcoach van Westerwijs.
Stand van zaken aangaande ’t Jonkertje
Geen nieuws. Wachten is op de MR van het Jonkertje.
Wanneer zij akkoord gaan dan is er per 1 aug. ‘17 een fusie
met de Springplank.

Maarten/
Marleen

4.

Intern toezicht/feedbackloop
Komt terug op de volgende agenda

5.

Flexpool en mobiliteitscentrum
Afspraak is dat er twee mensen namens de GMR door Corjan worden
bijgepraat. Marleen heeft aangegeven te willen stoppen nu ze ook
zorgt voor de agenda en notulen. Marc neemt de plek van Marleen
over. Miranda zorgt dat Marc op de hoogte is van de afspraken die
staan.

6.

Instemming / besluiten
Geen.

7.

Actielijst
Update stukken Deniece. De stukken komen op Sharepoint zodat
iedereen deze kan lezen en eventueel kan aanpassen indien nodig.
Hierbij review aanzetten.

8.

9.

10.

Marleen

Miranda

Iedereen

Contact met MR’en
 Vacatures ouder en personeelslid (ouder de Beelen en staf-lid?)
Ouderlid is sinds deze vergadering lid. Er wordt uitgezocht of
een staflid ook in de GMR als personeelslid mag toetreden. Moet
hier eerst een MR voor opgericht worden?
 Herverdeling MR’en over GMR leden
De Borgh
Zuidhorn
Marc
De Triangel
Grijpskerk
Marc
De Opstap
Niekerk
Hilda
SWS de Aquarel
Sebaldeburen
Marleen (Maarten)
De Beelen
Tolbert
Marc
SWS de
Oostwold
Marleen
Gavelander
De Springplank
Marum
Miranda
’t Jonkertje
Jonkersvaart
Maarten
De Dorpel
De Wilp
Evelien
De Molenberg
Grootegast
Ans
Het Kompas
Opende
Ans
Het Veenpluis
Zevenhuizen
Evelien
De Hasselbraam
Leek
Miranda
Nijenoert
Leek
Hilda
Rondvraag / wvttk
N.a.v. een nieuwsbericht: Hoe zit het met de verantwoording van de
leerkracht bij een ongeval waarbij een leerling verongelukt?
- Belangrijk is dat er goed toezicht wordt gehouden.
Sluiting

Volgende vergadering
Dinsdag 14-3-2017
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