Aanwezig oudergeleding: 4
Notulist: 1
Te gast: 2

GMR-ledenvergadering
Woensdag 19 februari 2020
20:00-21:00 uur: met CvB, Anke Perey en Wilfred van
Peski
21:00-22:00 uur GMR
Oranjeplein 201, Maastricht
Aanwezig personeelsgeleding: 6
Aanwezig CvB: 1
Afmeldingen: 2

1. Opening en mededelingen.
• De agenda d.d. 19.02.20 wordt vastgesteld.
2. CvB
20:00-21:00u
• Functiebouwwerk. Te gast Wilfred en Anke.
o De recentste aanpassingen worden besproken.
o Belangrijk is dat leerkrachten ruim de gelegenheid hebben zich te informeren en
eventueel vragen te stellen. Middels de functiekrant en de informatiebijeenkomsten
lijkt dit voldoende georganiseerd te zijn.
o Het functiebouwwerk en het functiebeleid wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd.
o 10/3 is overleg met de interne bezwarencommissie FUWA.
De gasten verlaten het overleg.

•
•
•

o Vragen t.b.v. begroting.
o De reguliere jaarinkomsten zijn gedekt. Er is bewust gekozen voor een negatief saldo
om hiermee de algemene reserve af te kunnen/mogen bouwen.
o De financiële kalender is op een kalenderjaar
Anticipatie op de griepgolf. Wat gebeurt er preventief binnen de stichting? De stichting
kom-Leren heeft hier geen beleid in.
Technisch overleg risicodragend vervangingsfonds.
Vervolgafspraak volgt nog.
Punten vanuit het CvB:
o Het is goed om te realiseren dat er deze week veel uitval is, zonder
opvangmogelijkheden.
o Functiebouwwerk: het CvB is blij met de goede samenwerking met de GMR.
o Bij de afgelopen 2 dagen staking waren de scholen dicht. Er waren niet veel reacties
van ouders. Deze steunen de leerkrachten.

GMR-overleg
21:00-22:00u
3. Funktieboek.
▪ De leerkrachten zijn niet bevraagd zoals bij het SBP. Dit heeft mogelijk geleid tot
een mindere betrokkenheid vooraf van de medewerkers.
▪ Een afvaardiging van de GMR gaat het proces rond het functiebeleid evalueren.
o Instemming over de inhoud van het functieboek: 6 stemmen vóór van de P-GMR
leden.
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4. Vaststelling documenten.
• De GMR-concept notulen d.d. 15.01.20 worden vastgesteld met nogmaals het verzoek of
GMR-leden iemand anders voor de OPR kan aandragen.
• De GMR-concept notulen d.d. 20.11.19 worden vastgesteld.
• Het jaarverslag 2018-2019 wordt vastgesteld op een aantal aanpassingen na.
5. Rondvraag/WvtTk
• BAC: de procedure is nog niet bepaald door RvT, omdat de datum van aftreden nog niet
bekend is.
• Post: MR Broekhem: hoe verloopt een jaar van deelname aan de MR? Loopt van schooltot schooljaar, ook als men tussentijds instapt. Na 3 jaar is men herkiesbaar.
• Opleggers worden getekend van:
o Instemming ‘div. aspecten taakbeleid en werkverdeling’
o Instemming: ‘Functiebouwwerk St. kom Leren’.
6. Sluiting door de voorzitter.
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