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Notulen VG 2016-09-28
Aanwezig: Thea van Moorst (voorzitter), Ingrid Huys (secretaris), Denise Dorssers,
Limda Joosten, Ralf Jordan, Frank Kusters, Pascal Willemsen, Cora in ’t
Groen (P&O)
Afwezig:
Peter Adriaans (directeur-bestuurder)
Notulist:
Yvonne van der Velden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Medelingen
Bestuur:

WGA-eigenrisicodrager
Cora geeft uitleg over de twee documenten die de GMR-leden hebben ontvangen en
waarover een instemmingsverzoek voor de PGMR ligt. Stichting Akkoord!-po heeft door
Robidus een onderzoek laten uitvoeren om te kijken of de stichting een WGAeigenrisicodrager moet worden.

Ziektewet/verzuim
Naast dat Cora uitleg geeft over het document over de ziektewet dat de GMR-leden
hebben ontvangen, vertelt zij dat het verzuim binnen de Stichting Akkoord!-po begin
september 2% was. Dit is heel erg laag. Akkoord!-po heeft de afgelopen jaren veel
gedaan om het verzuim terug te dringen en dat is terug te zien in de cijfers.

Moderne sociale zekerheid
Cora licht het document over Moderne sociale zekerheid toe dat de GMR-leden hebben
ontvangen.
GMR:
Thea meldt dat voor de stukken waarover de PGMR instemming moet geven een
instemming met voorgenomen besluit geldt. Zodra de financiële onderbouwing
beschikbaar is, komen de stukken weer terug bij de PGMR voor een definitief besluit.
Thea geeft ook aan dat een instemming met een voorgenomen besluit niet
automatisch een definitief besluit betekent als straks de financiële documenten
beschikbaar zijn voor de PGMR.
Thea vraagt de PGMR-leden of zij instemming willen verlenen aan de twee verzoeken
het bestuur heeft voorgelegd. De PGMR-leden stemmen in met de twee verzoeken. Zij
vinden echter dat erbij moet worden vermeld dat het een instemming is met een
voorgenomen besluit en dat de PGMR in afwachting is van het definitieve besluit met
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financiële onderbouwing. Ingrid stuurt voor beide verzoeken een instemmingsbrief
naar Peter.
3. Notulen vergadering 29 juni 2016
De GMR keurt de notulen goed. Ingrid stuurt deze naar Ronald.
De actielijst is helemaal afgewerkt.
4. Jaarverslag GMR
Ingrid heeft nog enkele vragen over het opstellen van het jaarverslag. Zij gaat dit eerst
bespreken met Thea. Dit agendapunt schuift daarom door naar de volgende
vergadering.
5. Activiteitenplan 2016-2017
Thea heeft inmiddels alle punten aan de agenda toegevoegd. Thea stuurt de meest
recente versie naar alle GMR-leden.
6. Opzet solvabiliteit
Vorig schooljaar heeft de GMR een cursusavond gehad met iemand van VOO over
solvabiliteit. Toen is een servicekaart aangeschaft en hiervan zijn nog drie uur over.
Thea heeft destijds een verslag van de cursus gemaakt. Zij stuurt dit document door
naar de nieuwe GMR-leden.
Thea stelt voor dat iedereen dit document (nogmaals) doorneemt, zodat de volgende
vergadering kan worden gekeken welke leden een opzet over de solvabiliteit van
Akkoord!-po willen maken. Die opzet kan dan naar VOO worden gestuurd om op die
manier gebruik te maken van de overgebleven drie uur 'service'.
7. Rondvraag
- Limda en Pascal geven aan dat er op Harlekijn waarschijnlijk een MR-lid een cursus
wil volgen. Een van hen geeft deze naam door aan Ingrid. Thea meldt dat zij eind vorig
schooljaar een e-mail heeft gestuurd naar alle MR-voorzitters met de vraag om het aan
haar door te geven als er vraag is naar scholing, zodat de GMR dit kan regelen. Zij zal
nu echter ter herinnering nogmaals een e-mail sturen.
- Denise vermeldt dat er op 15 november a.s. weer een vergadering van de OPR zal
plaatsvinden. De OPR kan daarom op de agenda worden gezet van de GMRvergadering van 30 november.
- Frank vraagt of er binnen Akkoord!-po met een continurooster wordt gewerkt en of
dit stichtingsbreed op alle scholen kan worden ingevoerd. Thea antwoordt dat ouders
instemming moeten geven, dus het continurooster kan alleen op schoolniveau worden
ingevoerd en niet op stichtingsniveau.
- Er zijn nu twee nieuwe PGMR-leden, maar er is nog altijd een vacture voor de
oudergeleding. Myra van Harlekijn zou aan Thea een naam doorgeven, maar ze heeft
nog niets van Myra hierover vernomen.
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8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Actielijst:
Onderwerp
2. Mededelingen
2. Mededelingen
4. Jaarverslag
GMR
5.
Activiteitenplan
6. Opzet
solvabiliteit
6. Opzet
solvabiliteit
6. Opzet
solvabiliteit
7. Rondvraag
7. Rondvraag
7. Rondvraag

Actie
Instemming WGAeigenrisicodragerschap sturen naar
Peter
instemming ziektewet sturen naar
Peter
Jaarverslag
GMR
op
agenda
volgende vergadering zetten
Activiteitenplan sturen naar GMRleden
Cursusverslag sturen naar nieuwe
GMR-leden
Cursusverslag
doornemen
en
nadenken over oppakken opzet
solvabiliteit
Opzet
solvabiliteit
op
agenda
volgende vergadering zetten
Naam MR-lid voor cursus doorgeven
aan Ingrid
E-mail sturen naar MR-voorzitters
over cursussen
OPR op agenda vergadering 30
november zetten

Wie?

Wanneer?

Ingrid

z.s.m.

Ingrid

z.s.m.

Ingrid

12-10-2016

Thea

z.s.m.

Thea

z.s.m.

alle GMR19-10-2016
leden
Ingrid

12-10-2016

Limda/
Pascal

z.s.m.

Thea

z.s.m.

Ingrid

23-11-2016

