Notulen GMR-vergadering
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Janneke
Elja

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
 Afmelding van Kees, geen agendapunten voor inbreng van zijn kant en hij had geen stukken voor de
vergadering ontvangen.
3. Mededelingen directeuren
 Geen mededelingen
4. Notulen vergadering 26 september 2016
 Opmerkingen n.a.v. de notulen worden verwerkt door Wenda en zij stuurt een nieuwe versie rond.
 Elja stuurt logo SOBZ naar Janneke.
 Alleen initialen is lastig stukken lezen, hele namen is niet prettig i.v.m. traceerbaarheid. Afspraak
alleen gebruik van voornamen van de GMR leden.
 Voor namen van externe partners geldt als het uit hoofde van werk/functie is volledig.
 Opmerkingen:
*Agenda moet notulen zijn
*Namen worden weggelaten en aangepast
*Code Goed bestuur moet zijn SBP
*Jaarrekening moet aangepast worden, dit stuk eruit en Kees geeft toelichting erin.
*Nav vorige notulen: leerlingen Kofschip zijn nu nog te jong
*Twee namen van kandidaten voor bestuur van GMR eruit
*Tav punt 11: schoolpromotie opmerking Wilma geldt voor de openbare scholen.
*Tav punt 13: Mevrouw vd Schaaf
5. Stand van zaken vacatures Bestuur
 Judith heeft brieven gekregen. Lijken inhoudelijk benoembare personen. Brieven al lang geleden
geschreven, nog niets mee gedaan.
 Gaan wij voor één van deze aanmeldingen of voor eigen genoemde kandidaten? Wenda informeert
bij A.V. of hij nog interesse heeft. Zo ja gesprek met Janneke en Judith.
 Discussie volgt of het nu het moment is om nieuwe bestuursleden aan te stellen of na het traject
strategisch beleidsplan.
 Kandidaten gaven aan dat op de website van de stichting geen info te vinden is. Tip voor het bestuur
zorg dat de website van SOBZ goed gevuld is. Ook jaarverslagen ed kunnen daar geplaatst worden.
6. Terugkoppeling gesprek met Kees de Klerk
 Gesprek heeft nog niet plaatsgevonden, na de vergadering plannen Janneke en Judith nieuwe data.
7. Concept protocol schorsing en verwijdering
 Er is door de man van Wilma een nieuw protocol gemaakt. Kees moet het nog enigszins aanpassen
(logo, taalfouten, goede notatie schoolnamen), dan kan het in de MR-en besproken worden (is al
door twee MR-en gedaan) en dan komt het opnieuw terug in de GMR op 23 januari.
8. Strategisch Beleidsplan
 Afgelopen maandagavond 14 november was de Kick off. Niet iedereen was even enthousiast over de
bijeenkomst.






Schoolgesprekken zijn gepland. Er is een apart gesprek met alleen de GMR. Voorstel is
dinsdagavond 31 januari.
Zorg dat je als MR ook weet wat je wilt. Bv willen we in iedere wijk openbaar onderwijs of houden we
ons aan 100 leerlingen als ondergrens. Janneke geeft aan dat kwaliteit van onderwijs een heel
belangrijk criterium is.
Welke keuzes maak je, bijvoorbeeld bij passend onderwijs zijn onderwijsassistenten heel praktisch
inzetbaar. Maar ook begeleiding van dyslexie en A kinderen kunnen keuzes zijn. Het hoeft niet voor
iedere school gelijk, wel ook gezamenlijke doelen, maar ook verschillen per school.
Vanuit de GMR is er zorg over de werkbaarheid van het Mandaatmodel.

9. Talentenonderwijs
 Er is nog geen reactie van het bestuur op onze brief.
10. Rondvraag
 Is de rekening van de (G)MR cursus voor conto van de scholen? Elja vraagt na. Nee de rekening
wordt bovenschools betaald uit de GMR gelden.
 Manja vraagt hoe het met logopedie zit. Zorgverzekeringen betalen alle logopedie, alleen gemeente
betaalde bij alle kinderen die 5 jaar werden een screening. Dit stopt aan het eind van het schooljaar.
De signalering lag en ligt bij de leerkrachten.
 Is er een gesprek geweest tussen bestuur van onze stichting en VO Levant? Met welk doel? Hierop
weet niemand het antwoord.
11. Sluiting
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