Verslag vergadering GMR
24 september 2020 │ Bernadetteschool Veghel │ voorzitter Arnold Houwing
Deelnemers:
Personeelsgeleding
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Hedwig Molenkamp, Karin van de Wijdeven. Afwezig met bericht:
Patricia van Tienen

Oudergeleding

Ashra Sugito, Daniëlle van Doorn, Rian Timmers en Arnold Houwing

Ambtelijk secretaris

Wilma Gosselink (notulist)
Actie:

01

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Speciaal welkom aan
Ellen van Oosterwijk.

02

Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. Deze wordt vastgesteld.

03

Notulen en acties vorige vergaderingen
GMR 26 mei: er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit verslag en is
daarmee vastgesteld.
GMR-RvB 30 januari: er zijn geen opmerkingen ten aanzien van dit verslag en is
daarmee vastgesteld.

04

RvB: advies De Wissel
Ter tafel komen de kansen en bedreigingen van de overgang van De Wissel naar
de HUB. Men is vooralsnog positief over de voorgenomen stap; er blijken
momenteel geen zwaarwegende argumenten om tegen te stemmen.
Er zijn nog wel wat vragen; deze kunnen worden meegenomen naar het overleg
met de RvB van volgende week.

05

RvB: verzoek instemming PGMR met IPB + functiehuis
Ter vergadering vindt een uitgebreide beschouwing van stukken en details op
inhoud plaats. Er zijn nog wat onduidelijkheden; volgende week staat dit
onderwerp eveneens op de agenda van het overleg met de RvB.

06

Voor de agenda GMR-RvB van 29 september a.s.
Voortgangsbericht
Beleidsagenda Skipov september 2020
Projectplan fusieonderzoek SKOSO-Skipov
Onderwijstechnisch
Organisatorisch (t.z.t. ook GMR)
Halfjaarcijfers Skipov 2020-06
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07

GMR jaarverslag
Dit agendapunt (jaarverslag 2019-2020) keert terug op de agenda.

08

GMR verkiezingen
Er zijn wervingsmailberichten verspreid. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt gekozen voor welke vervolgstappen.
Ashra schrijft de directeuren aan. Hedwig informeert naar mogelijkheden in de
Skipov-nieuwsbrief.
Voor Kerst 2020 zijn de uitslagen van deze verkiezingen bekend.

09

GMR conferentie
Onderwerp geparkeerd omdat de voorkeur uitgaat naar een fysieke bijeenkomst en dat dit jaar, vanwege Covid-19, vrijwel zeker niet meer gaat lukken.

10
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*

*

Communicatie GMR en de MR’en
Er is behoefte aan een overzicht welk GMR-lid is gekoppeld aan welke school,
zg. adoptielijst. NOOT: inmiddels aangeleverd door Ashra (onderaan dit verslag).
Als MR’s daar behoefte aan hebben, kunnen zij een ontmoeting hebben met de
GMR. Daarvoor dienen zij een verzoek aan te leveren bij hun contactpersoon.
Het biedt voordelen om MR’s in te seinen als er agenda’s en verslagen voor hen
(sharepoint) klaarstaan. Arnold en Wilma pikken de organisatie hiervan op.
Reacties (of akkoordverklaring) door GMR-leden of RvB op concept-MRverslagen graag binnen een week indienen. Dan kan Wilma er de vaart
inhouden en kunnenstukken sneller openbaar worden gezet.

11

Rondvraag
■ Voor de volgende vergadering: behandelen GMR-reglement.
■ Hedwig: verzoek om voortaan waakzaam te zijn t.a.v. vergadertijd.

12

Sluiting
Met dank voor alle input sluit Arnold deze vergadering. Agendapunten voor het
volgende overleg kunnen bij de voorzitter worden aangeleverd.

GMR vergadering: 24 september 19 november 4 februari 8 april 24 juni
GMR-RvB vergadering: 29 september 1 december 25 februari 20 april 8 juli
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Verdeling ‘adoptie’ scholen
De Ark
Mariaschool
Maria ter Heide
De Empel
't Ven
Bunders
Heibosch
Antonius
Nicolaas
Vijfmaster
Bernadette
De Wissel
Petrus & Paulus
Edith Steijn
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Contactpersoon
Arnold Houwing
Daniëlle v Doorn
Daniëlle v Doorn
Karin vd Wijdeven
Rian Timmers
Hedwig Molenkamp
Hedwig Molenkamp
Karin vd Wijdeven
Karin vd Wijdeven
Patricia van de Berg
Arnold Houwing
Ashra Sugito
Hedwig Molenkamp
Rian Timmers

