2021-2022

Notulen GMR d.d. 22 november 2021

Datum

22 november 2021 van 19.30 uur – 21.30 uur via Teams

Aanwezig

Aloysius, Biezen, Caecilia, St. Joris, Kinderhof, Kubus, Langenoord, Malelande,
School Op de Berg, vicevoorzitter.
Winfried Roelofs (CvB), Brigitte Visser (directeur bestuursbureau), Esthrella Khouw
(RvT), Eke Schins (RvT), Tjitske Siderius (RvT), Esseline Braakhekke (ambtelijk
secretaris)

Afwezig
mkg

Kinderhof, voorzitter, Dok12, Michaël, flexibele schil

Nr.

Onderwerp

01.

Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

02.

Vaststelling agenda en mededelingen
Voorzitter is voorlopig afwezig. De twee vicevoorzitters nemen de taken de komende
drie maanden waar. Een nadere taakverdeling wordt afgesproken.

03.

Notulen 27 september 2021
De notulen zijn vastgesteld.

04.

Actiepunten- en besluitenlijst
De actielijst wordt bijgewerkt.

05.

Verdeling taakgroepen
De taakgroepen worden opnieuw ingedeeld.
De verkenning bestuurlijke samenwerking gaat vragen oproepen. Afhankelijk van het
onderwerp (personeel, kwaliteit van onderwijs, financiën) worden die over de
taakgroepen verdeeld.

06.

Terugkoppeling gesprek inspectie
De GMR heeft een gesprek gevoerd met de Onderwijsinspectie. Er werden vragen
gesteld over onder meer de samenwerking met het CvB, betrokkenheid bij de
totstandkoming van het koersplan, de informatievoorziening richting GMR, enz. Het
was een open en transparant gesprek.

07.

Stukken ter informatie:
Financiële beleidskaders en proces begroting 2022-2026
-Vraag over planning. Kan de taakgroep eerder de stukken krijgen dan een week voor
24 januari?
-GMR spreekt de hoop op dat een goede vervanger wordt gevonden voor Marjolein
Ausma.
Managementrapportage Q3
Ter informatie ontvangen. De GMR heeft geen op- en of aanmerkingen en/of vragen.
Uitvoeringsnotitie Onvrijwillige overplaatsing
-Er is weinig in de notitie veranderd.
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-Hoeveel onvrijwillige overplaatsingen waren er dit jaar en vorig jaar? Reactie CvB:
Geen onvrijwillige overplaatsingen, er waren wel scholen die krimp moesten
toepassen. Maar dat is opgelost door vrijwillige mobiliteit en natuurlijk verloop.
08.

Bestuurlijke samenwerking
Rondje wat de GMR-leden van de plannen vinden. GMR heeft intern beraad beslagen
en wachten de toelichting van het CvB af. Begin december heeft de GMR een
gesprek met verkenner.

Deel 2, plenair met CvB en RvT (ca. 20.30 uur)
Informatief (bijlagen):
- Financiële beleidskaders en proces begroting 2022-2026
- Managementrapportage Q3
- Uitvoeringsnotitie Onvrijwillige overplaatsing
09.

Opening en vaststelling agenda
De vice-voorzitter heet CvB, RvT, directeur bestuursbureau, gastspreker Jaap Mos
van harte welkom. De drie RvT-leden stellen zich voor aan de nieuwe GMR-leden.
CvB vraagt de GMR om een korte terugkoppeling van het inspectiegesprek.
Vicevoorzitter zegt dat het een open en transparant gesprek is geweest. Gesproken is
over de samenwerking met en de informatievoorziening vanuit CvB, maar ook over
de ‘challenges’ die er soms zijn.
CvB kreeg van de inspectie terug dat de GMR een hoge mate van betrokkenheid heeft
laten zien.

10.

Internationale school en internationalisering (gast: Jaap Mos)
Jaap Mos geeft een presentatie, de powerpoint wordt toegestuurd.
De taakgroepen komen terug voor additionele vragen.

11.

Bestuurlijke samenwerking
Van het agendapunt rondom bestuurlijke samenwerking is vooralsnog vertrouwelijk
en wordt bij besluitvorming over wel/geen intentieverklaring openbaar gemaakt
(conform de algemene verslaglegging van de GMR).

12.

Stukken ter informatie
De GMR heeft geen essentiële vragen over de ingezonden stukken. De vragen die er
zijn worden buiten de overlegvergadering om naar CvB verzonden.

13.

Rondvraag
- Bij zwangerschap of vertrek wordt normaliter vervanger gezorgd. Hoe heeft KPOA
de vervanging lid RvB geregeld? RvT heeft dit volgens CvB goed opgepakt. Er zijn
taken herbelegd en voor onderwijshuisvesting is oud-CvB-lid Bert Dekker tijdelijk
aangetrokken. Voorzitter Rvt geeft aan dat RvT zorg heeft voor het takenpakket van
de voorzitter CvB.
- Voorzitter CvB is blij met deze bijeenkomst.
- RvT vindt de betrokkenheid van de GMR mooi om te zien en bedankt de GMR voor
de uitnodiging en interessante discussies.
Volgende vergadering:
GMR-vergadering: 31 januari 2021 van 19.30 – 21.30 uur
Financiële taakgroep: 24 januari, tijdstip volgt.

Dit verslag is vastgesteld door Wouter Bruggers, vice-voorzitter GMR.
Datum: 30 november 2021
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