GMR
Actie- en besluitenlijst vergadering
Datum:

26 februari 2018

Aanwezig:

Abe Brouns (Plv. vz), Chantal Pijls, Bram Schloesser, Melanie Verbeek en Richard de Wilde
Toehoorders: 2 personen van bs. An d’r Put, 2 personen van bs. Mijn Spoor, 1 persoon van bs. De Wegwijzer (nieuw GMR- lid)

Afwezig:

Ben Lindelauf, Petra Ozek en Pim Raaymakers

Notulen:

Daisy Klein

Agendapunt

Besluit(en)

Toelichting

01. Opening/ welkom

De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom,
een speciaal welkom aan de toehoorders.

02. Vaststellen agenda

-

Agendapunt 5; het onderwerp integriteitsbeleid is gewijzigd in het onderwerp
persoonsgegevens ABP. Het agendapunt integriteitsbeleid wordt in het
volgende overleg besproken.
-

03. Mededelingen

Het beleid inzake ‘Toelating, time out, schorsing en verwijdering van
leerlingen’ wordt toegevoegd aan de agenda.

Verkiezingen:
Er zijn 11 aanmeldingen; 6 ouders en 5 personeelsleden.
De nieuwe leden zijn hierover reeds persoonlijk geïnformeerd.
bestuursjournaal zal het algemeen bekend gemaakt worden.

Via

het

Bijeenkomst directeuren/voorzitters MR’en 20 februari 2018:
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst ‘gezamenlijk invulling geven aan
medezeggenschap op school’. Directeuren en MR’en vonden het waardevol.
Inspiratieworkshop strategisch beleidsplan 21 februari 2018:
Met de inspiratieworkshop is de aftrap verricht voor het strategisch beleidsplan
2019-2023.
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Agendapunt

Besluit(en)

Toelichting
Het strategisch beleidsplan wordt door een werkgroep van het Movare- bureau
vormgegeven. Een tussentijdse evaluatie met de GMR en terugkoppeling naar al
het personeel van Movare is wenselijk. Naar verwachting is het beleidsplan in
juni 2019 afgerond.
Thema avond 15 maart 2018
Er zijn tot nu toe 23 aanmeldingen. Via het bestuursjournaal wordt er een
reminder verstuurd om nog meer aanmeldingen te krijgen.
Rapport Autoriteit Persoonsgegevens
Nadat er een aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen Movare, kun je
in het rapport lezen dat Movare voldoet aan alle eisen.

04. Notulen 23-01-2018

Notulen worden vastgesteld.

Pag 1, Pim en Ben moeten toegevoegd worden aan de afwezigheidslijst van de
notulen en de volledige naam van de notulist vermelden.
Pag 2. Bij mededelingen CvB moet er een hoofdletter bij “inspectiebezoek”.
Actiepuntenlijst:
20180123-1 - navraag doen over Participatiewet, wordt in maart gedaan
20180123 FAQ maken voor 21 maart.

05. Gegevens ABP

Instemming GMR

06. Bestuursformatieplan

07. Toelating, time out,
schorsing en verwijdering
van leerlingen

Doordat Driessen HRM het nieuwe administratiekantoor van MOVARE is, hebben
zij gegevens nodig van ABP met betrekking tot MOVARE-medewerkers. ABP
geeft deze persoonsgegevens alleen met toestemming van de GMR.

Eric Hendriks geeft een presentatie over het financiële deel van het
Bestuursformatieplan.

Onder voorbehoud van de tekstuele
aanpassing, geeft de GMR een positief
advies.

08. Regiovisie
Onderwijskaart PO ZuidLimburg

Toelichting door werkgroep organisatie
Na een tekstuele aanpassing (blz.18 punt 2. “Onderwijsinspecteur of
Onderwijsonderwijsinspecteur) geeft de GMR een positief advies.

Er zijn geen vragen of opmerkingen
onderwijskaart PO Zuid-Limburg.

met

betrekking
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tot

de

regiovisie

Agendapunt

Besluit(en)

Toelichting

09. Evalueren toehoorders

Toehoorders geven aan dat het verheldering geeft om aanwezig te zijn bij een
overleg van de GMR.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Actiepunten
20180123-1
20180123-2
180226/01
180226/02
180226/03

Omschrijving
Navraag doen bij CvB of vraag gesteld is inzake Participatiewet
FAQ maken
Richard bevestigd (nieuwe) leden van de GMR naar het CvB.
Inventariseren wie aanwezig is bij overleg Karin Straus
Wijzigen van beleidsnotitie Toelating, time out, schorsing en verwijdering van
leerlingen (blz. 18; punt 2)

actiehouder
GMR
Richard de Wilde
Richard de Wilde
GMR
Richard de Wilde

(maart)
(21 maart)
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