Notulen GMR-vergadering 17 december 2018
Voorzitter: Roos Bos
Notulist: Kor de Haan
Aanwezig:
Bestuur: Marian Bakker
Leden: Roos Bos, Kor de Haan, , Girbe Buist, Wim Lohof, Ype van der Wal, Michiel
Doevendans, Erwin Lambeck, Anita Bonenkamp, Ina de Jonge, Ingrid Trommel en Anja Smit
Afwezig: Henk Gruitroij, Denny Hindriks, Korrie Ruiter, Gea Harms, Emiel Elferink
1. Opening
Roos opent de vergadering om 19.32 uur.
2. Begroting 2019
Aanstaande dinsdag, 18 december, zal er een ruwe versie naar de RvT worden gezonden en
zal op 7 januari a.s. besproken worden. Er zullen nog enkele beleidsrijke keuzes gemaakt
moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan onderwijskundige opleidingen en/of meer
assistentie voor de groepen.
3. Actiepuntenlijst
Ype en Kor zullen begin 2019 een afspraak plannen om de lijst te bespreken met Marian.
4. Vragen aan bestuur
Er wordt de vraag gesteld waarom er geen ouders zitting mogen nemen in de
bouwcommissie?
Het is een keuze is om geen ouder op te nemen in de stuurgroep nieuwbouw/versterking.
Er is navraag gedaan bij de VOO en zij gegeven aan dat het wel tot de mogelijkheden
behoort. Je creëert een breder draagvlak.
Ouders zijn vaak “passanten” en hebben minder ervaring op onderwijskundig gebied.
Het blijkt dat de verschillende scholen hier verschillend mee omgaan.
Marian komt hier nog op terug.
Wat kan er gedaan worden aan hangjongeren?
Melding maken bij de wijkagent. Is het mogelijk om bouwlampen te monteren? Dit is een
optie om te ontmoedigen dat men bij de scholen kan rondhangen.
Wanneer is er meer duidelijkheid over de missie/visie?
Aanstaande woensdag is er een vierde werkbijeenkomsten. Eind 1e kwartaal zal meer
duidelijk zijn.
Stand van zaken website?
De laatste teksten moeten nog worden aangepast om ervoor te zorgen dat de site op 11
januari a.s. operationeel zal zijn.
Het “Intranet” zal een volgende stap zijn.

5. Communicatie GMR binnen scholen
De vraag die hierbij gesteld wordt is hoe gaan de diverse MR’en om met gegevens vanuit de
GMR?
Er wordt aangegeven dat de informatie (wat vertellen we, waar staat de GMR voor, wat
vertel je aan de ouders) van de GMR te vinden moet zijn op de site van Stichting Ultiem. Op
de diverse schoolsites kan via een link hiernaar worden verwezen.
6. Stemming klachtenregeling
Er is om advies gevraagd bij de AOb er is nog geen reactie. Kor zal nog navraag doen en de
G.M.R. besluit om op dit moment nog geen besluit te nemen totdat het advies van de AOb
binnen is.
7. Inventarisatie vragen Raad van Toezicht
Er wordt aangegeven dat de leden tot 15 januari 2019 vragen kunnen aanleveren en er zal
worden nagevraagd of de RvT deze vragen van te voren wil ontvangen.
8. Vaststellen notulen 6 november 2018
Marian heeft een aantal opmerkingen
Toevoeging bij het plaatsen van iemand op de juiste plek. Dit kan alleen plaatsvinden indien
er een vastgestelde visie en missie ligt.
9. Rondvraag/W.v.t.t.k.
Er wordt aangegeven dat er weer een grote MR scholing zal worden gehouden in Utrecht.
Er wordt gevraagd waar de sollicitatieprocedure aangaande de directeuren terug te vinden is
en wanneer de G.M.R. daarmee heeft ingestemd?
Deze vraag zal uitgezet worden bij het bestuur.
10. Sluiting
Roos sluit om 21.15 uur de vergadering.
Volgende vergadering is op woensdag 6 februari 2019

