GMR-ledenvergadering
Woensdag 15 januari 2020
19.30-20.00 uur PGMR
20:00-22:00 uur GMR
Oranjeplein 201, Maastricht
Aanwezig oudergeleding: 2
Notulist: 1
Contactgegevens: gmr@kom-leren.nl

Aanwezig personeelsgeleding: 6
Afmelding: 3

1. Van 19.30 tot 20.00 kennismaking
De P-GMR leden maken kennis met Frens Lemeer, een mogelijke kandidaat vanuit het
personeel voor de bezwarencommissie functiewaardering en besluiten later tijdens de
vergadering om hem ook officieel voor te dragen.
2. Opening en mededelingen.
• De concept agenda d.d. 15.01.20 wordt vastgesteld.
• T.a.v. mail OBS de Spiegel: een O-GMR lid wil wel een keer aansluiten bij een MRoverleg.
• Mededelingen vanuit en voor het CvB:
▪ Het CvB onderzoekt eigen risicodragerschap i.p.v. deelname vervangingsfonds. 2
P-GMRleden zullen aansluiten bij het technisch overleg hierover.
▪ Bestuurlijke visitatie gaat niet door.
3. Vaststelling van de notulen.
o De GMR-notulen d.d. 20.11.19 worden in het overleg d.d. 19.02.20 vastgesteld.
o De GMR-notulen d.d. 18.12.19 worden vastgesteld.
4. Werving nieuwe Gmr-leden
o Vóór de zomer is er een ‘campagne’ nodig voor de nieuwe werving van 3
oudergeleding en 1 personeelsgeleding.
o We zetten de werving uit via diverse kanalen binnen de stichting.
5. Werkgroep ‘Herinrichting Functieboek’.
o 5/2 volgt technisch overleg met de werkgroep ‘functiebouwwerk’.
o De deadline voor het functieboek is opgeschort, omdat er aanpassingen zijn
gekomen n.a.v. de nieuwe CAO en opmerkingen uit het DO.
6. Werkgroep activiteitenplan.
o Het concept voor 2021 volgt dit schooljaar.
7. Werkgroep communicatieplan.
o Uit deze vergadering rollen een aantal zaken om verder op te pakken.
▪ RvT: vrijwillige deelname aan een GMR-overleg.
▪ GMR on Tour bij de MR-en.
▪ Werving nieuwe GMR leden.
o 18/3 agenderen: bestuursformatieplan.
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8. Actielijst.
o Een aantal actiepunten worden afgehandeld.
9. Rondvraag/WvtTk
• BAC: er is nog geen bevestiging van datum/tijd om verdere actie te ondernemen m.b.t.
sollicitatiegesprekken voor het nieuwe CvB.
• Post van OBS Berg: positief ingestemd om GMR-toestemming te verlenen inzake het MRreglement.
10. Sluiting door de voorzitter.
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