GMR Stichting Akkoord!po
Notulen VG 2017-01-17
Aanwezig: Thea van Moorst (voorzitter), Ingrid Huys (secretaris), Denise Dorssers,
Limda Joosten, Ralf Jordan, Frank Kusters, Ruben Nabben, Pascal
Willemsen
Afwezig:
Peter Adriaans (directeur-bestuurder)
Notulist:
Yvonne van der Velden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Ruben Nabben had op Het Maasveld aangegeven
medezeggenschap is bij dezen ouderlid van de GMR.
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2. Mededelingen
Thea meldt dat er geen mededelingen zijn. Zij deelt wel de meest recente lijst over
instemmings- en adviesbevoegdheden voor (gemeenschappelijke) medezeggenschap
ter informatie uit aan alle GMR-leden.
3. Notulen vergadering 30 november 2016
De GMR keurt de notulen goed. Ingrid stuurt deze naar Ronald.
4. Jaarverslag GMR
Frank merkt op dat onder het kopje Vakantierooster nog niets is ingevuld. Ingrid maakt
dit compleet. De GMR keurt het jaarverslag goed. Ingrid stuurt dit naar Ronald.
5. Begroting 2017
Omdat Peter niet aanwezig is, bundelt Thea alle vragen die deze avond ter tafel
komen. Zij zal die terugkoppelen naar Peter, zodat hij deze tijdens de volgende
vergadering
kan
beantwoorden.
Tevens zal zij navragen of de GMR instemming dient te verlenen aan de begroting
2017.
6. Jaarstukken
De GMR heeft het Bestuursverslag 2016 ter kennisgeving aangenomen.
7. Rondvraag
- Ingrid meldt dat de MR-cursussen inmiddels hebben plaatsgevonden. Aan de cursus
Start hebben 11 personen deelgenomen en aan de cursus Verdieping 17 personen.
Over het algemeen waren de reacties heel positief.
- Naar aanleiding van de cursus heeft Frank enkele vragen over reglementen. Thea
beantwoordt deze vragen. Zij zal Franks vraag over een nieuw managementstatuut bij
Peter neerleggen.
- Frank vraag over er de GMR MR'en kan assisteren bij het maken van een
activiteitenplan. Thea gaat bij het VOO kijken of ze een voorbeeld kan vinden en stuurt
de MR'en hier vervolgens een e-mail over.
- Ralf meldt dat er bij de MR op De Triolier flink is gediscussieerd over het
lerarenregister. Hij wil graag weten van de PGMR-leden weten hoe zij tegen dit register
aankijken.
- Ruben geeft aan dat er landelijk nu veel te doen is over pesten en vraagt of de GMR
zich ook bezighoudt met pestprotocollen. Thea geeft aan dat dit op schoolniveau wordt
geregeld. Er is geen pestprotocol op stichtingsniveau, dus komt dit niet aan bod bij de
GMR.
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- Ingrid vraagt of iemand interesse heeft om haar rol van sectretaris over te nemen.
Dit is niet het geval en dus zal Ingrid het schooljaar afmaken als secretaris. Daarna
stelt ze zich niet herkiesbaar als GMR-lid. Ralf is aan het einde van het schooljaar ook
herkiesbaar en geeft aan graag nog een termijn GMR-lid te willen zijn. Thea vraagt
iedereen alvast na te denken over wie volgend schooljaar de rol van secretaris op zich
wil nemen.
- Thea meldt dat ze nog geen reactie van Ronald heeft gehad. Ze gaat met Peter de
mogelijkheid bespreken om samen met Ronald om de tafel te gaan zitten. Ingrid stuurt
alle stukken van deze vergadering gewoon naar Ronald.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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