Notulen gmr met rvb 18 januari 2022
19.00 - 21.30 uur
De vergadering vindt digitaal plaats.
Aanwezig: Erika, Kristian, Judi, Elles, Rob, Femke, Herman en Marthe
Vergadering ZONDER RvB
Nr.

Punt
Opening
Organisatie
Notulen GMR

I
a

Toelichting
Wie notuleert deze vergadering?

Eigenaar
Voorzitter

Rob bedankt voor het maken van de notulen (07-11 2021)
Herman nog bedankt voor het maken van de notulen (07-12 2021)
Gedane zaken:
✔ Mail naar Sandy over het migratieproces O365 VS SharePoint om
Rob en Kristian erbij te laten betrekken.
✔ Instemming Kompas 2022 -2026
✔ Instemming computerbril
✔ Mail naar de RvB met daarin antwoord op de vraag dat wij als
GMR waarderen gevraagd te worden om bij elke benoeming
aanwezig te zijn en dan ook op dit aanbod ingaan.
✔ Advies over het Rapport KANS en DKP, echter wel de nodige
kanttekeningen toegevoegd.
✔ Kristian contact gelegd met de MR B&B, zij hebben al actie
ondernomen. Mocht het nodig zijn kunnen we naderhand als
GMR altijd in beeld komen. Personeelslid heeft zelf actie
ondernemen.
✔
Ingekomen zaken:
● Delegatie van de MR B7B wil een GMR-vergadering bijwonen. 15
maart a.s is GMR Akkoord.
● RvT heeft nieuwe leden benoemd.

Voorzitter

b

Ingekomen en
gedane zaken:

II
III

Onderwijs en ondersteuning
Personeel
● Functiegebouw
Door een samenloop van omstandigheden en het samengaan van beide
organisaties zijn er op onverklaarbare wijze verschillende versies inloop.
Zodra er een eenheid is zal Sandy het stuk naar Erika doorsturen en deze
zal dan langs de PGMR gaan om alsnog in te stemmen.

IV
a

Financiën en Beheer

V

Markt en Omgeving

o
o
o
o

VI

Begroting
Treasuryplan
BFP
Oplegger

Kwaliteitszorg
●
●
●

Rondvraag / W.v.t.t.k

1. Expliciete vermelding van ouderbijdrage is verplicht in de schoolgids. Hebben andere scholen dit ook?
Samen werken aan een sterk GSO!

Van Leersum Veenendaal: aanwezig
Ven Leersum Zeist: aanwezig
Berg en Bosch college: aanwezig
Berg en Bosch school: aanwezig
Kristal: aanwezig
Anker: ? Graag checken
Wissel: ? Graag checken
Stuifheuvel: ? Graag checken
2. Nieuwjaarsbijeenkomst komende week: Gaat niet door.

Ter inspiratie:
Zie bijlage

Samen werken aan een sterk GSO!

Vergadering MET RvB
De vergadering start om 19:30 uur
Aanwezig: Erika, Kristian, Judi, Elles, Rob, Femke, Herman, Angela, Rob en Marthe
Nr.

Punt
Opening

I

Organisatie

Toelichting
Mededelingen:
● Freerik
o Angela per 1 januari formeel bestuurder.
● Anker

● Trendraportage; kwaliteitsgesprekken.
Deze zal Rob mondeling toelichten.
Wordt verstuurd door Voorzitter, staat op Sharepoint.

II

- opvallend: Corona heeft invloed.
- Stuifheuvel controle inspectie.
Onderwijs en ondersteuning

III

Personeel
● Functiegebouw: Verschillende versies in omloop.
Er wordt een nieuw Functiegebouw aan de GMR gepresenteerd.
Staffunctionaris A en B: Wat is het onderscheid?
Bestuursondersteuners wordt stafmedewerker A: deze krijgen een grotere
verantwoordelijkheden en taken van het bestuur.

IV
a

Financiën en Beheer
o Begroting
- KANS. Verliest jaar op jaar. Advies GMR: Formeel, blijven volgen
en consequenties toepassen dit niet gehaald wordt. Doelstelling
bestuur: 0 situatie. Mondelinge toelichting graag toevoegen in de
begroting.
- Samenwerking Kans en Kleine Prins: Advies GMR: ook hier 0
situatie of beter met een buffertje.
- Directie formatie omhoog: Gevoel vanuit GMR: Zorgen over
balans intern-extern. Veel contact met samenwerkingsverbanden
en nog 9 scholen. Afstand tussen school en bestuur wordt
ervaren, in de onderlinge samenwerking is winst te behalen.
Advies: Waak voor de tijd investering van
samenwerkingsverbanden en de scholen.
Post interne samenwerking (ook communicatie) wordt gemist.
1. Kompas wordt in maart gepresenteerd.
2. In juni tweedaagse met een schoolvertegewoordiging.
3. Themabezoek en kwaliteitsgesprekken op scholen
Actiepunt: Thema-avond met GMR over interne communicatie.
o Treasuryplan
o BFP
- Inconsequenties tussen BFP en begroting.
o Oplegger

V

Markt en Omgeving
Samen werken aan een sterk GSO!

Eigenaar
Voorzitter

VI

Kwaliteitszorg
●

Rondvraag / W.v.t.t.k

-

Inconsequenties tussen BFP en begroting wordt op de mail gezet door Judi.
Nieuwjaarsbijeenkomst gaat niet door. Nieuwe data worden binnenkort bekend.

●

sluiting

Vergaderdata schooljaar
2021- 2022
18-01-2022
15-03-2022
16-05-2022
21-06-2022
28-06-2022
Organisatie
Onderwijs & ondersteuning
Personeel
Financiën & Beheer
Markt & omgeving
Kwaliteitzorg

rvb
rvb
rvb
rvb
rvb & rvt
Rob
Kristian
Erika
Erika
Herman
Herman
Elles

opmerking
en
digitaal
digitaal
digitaal
digitaal
Femke
Karla
Kady
Marcel
Kristian
Rob
Femke

Marcel ½
Judi
Rik
Rik
Sylvia
Marthe

Samen werken aan een sterk GSO!

