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Notulen VG 2017-11-29
Aanwezig:
Thea van Moorst (voorzitter), Randolf Collaris, Denise Dorssers, Eddie Huijs, Limda
Joosten, Ruben Nabben, Pascal Willemsen
Afwezig:
Frank Kusters, Peter Adriaans (directeur-bestuurder)
Notulist:
Yvonne van der Velden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen bestuur
Peter is vanavond niet aanwezig, want hij kan de begroting nog niet presenteren. Deze wordt pas
op 14 december a.s. besproken met het GOTPOO. Verder had hij geen punten voor deze GMRvergadering.
3. Notulen vergadering 25 oktober 2017
De GMR keurt de notulen goed.
4. Besteding personeelsgelden staking
De vorige vergadering is besloten dat iedereen zou nadenken over wat het standpunt wordt van
de GMR. De GMR-leden geven individueel hun standpunt aan. Besloten wordt dat Thea een brief
opstelt voor Peter met het advies om de gelden alsnog uit te betalen. Mocht Peter anders
besluiten, wacht de GMR zijn voorstel graag af.
5. Statuten GMR
In mei 2017 is het statuut en het GMR-reglement herzien. Thea heeft dat destijds nagekeken en
dit is toen ter tafel gekomen bij de GMR. Peter heeft per e-mail bevestigd dat hij akkoord is met de
wijziging van de termijn van aftreden voor GMR-leden van drie naar vier jaar. Er wordt geen
wijzigingsprocedure hiervoor opgestart. Thea stuurt de bevestiging van Peter naar Yvonne, zodat
zij deze op de Drive kan zetten.
6. Begroting 2017 (Activiteitenplan)
Zie agendapunt 2. De begroting schuift door naar de agenda van de vergadering van 31 januari
2018.
7. Reacties MR'en op uitnodiging
Thea heeft twee afmeldingen ontvangen van de negen MR'en die zijn uitgenodigd. Een van die
twee personen stuurt mogelijk namens haar school een vervanger. Thea heeft de MR'en niet
gevraagd zich aan te melden voor de vergadering, alleen om zich af te melden als de voorzitter of
niemand namens die school niet aanwezig zal zijn.
8. Evaluatie gesprekscyclus, startgesprek
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Thea geeft aan dat toen ze bezig was met de uitnodiging van agendapunt 7 zij bedacht dat het
een goed idee zou zijn om de MR'en hierbij te betrekken. Deze hebben aangegeven graag
betrokken te worden bij zaken van de GMR en hierbij kunnen zij de GMR van advies voorzien.
Daarnaast kan de personeelsgeleding van de MR'en ook betrokken worden bij de discussie binnen
de GMR over het overlegmodel en de norm-jaartaak. De andere GMR-leden vinden dit een goed
idee en gaan ermee akkoord dat deze punten worden besproken tijdens de bijeenkomst met de
MR'en op 19 december a.s. Daarna wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd om de
bevindingen te evalueren. Thea stuurt alle MR'en een e-mail met daarin uitleg en vragen over
bovengenoemde onderwerpen.
9. Ideeën voor nieuwe ambtelijk secretaris
Yvonne heeft aangegeven te stoppen met de GMR. Voorlopig zullen de GMR-leden daarom op
toerbeurt notuleren. Tijdens de vergadering van 19 december notuleert Ruben. Thea zal de
agenda opstellen voor de komende vergaderingen.
Alle GMR-leden wordt gevraagd na te denken of ze iemand kennen die de rol van ambtelijk
secretaris kan en wil vervullen en Thea een e-mail te sturen als iemand een kandidaat voor ogen
heeft.
10. Rondvraag
Geen van de GMR-leden heeft punten voor de rondvraag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Actielijst:
Onderwerp
4. Personeelsgelden
staking
5. Staturen GMR
6. Begroting
8. Evaluatie
gesprekscyclus
9. Ambtelijk
secretaris

Actie

Wie?

Wanneer?

Brief met advies GMR sturen naar Peter

Thea

z.s.m.

Thea

z.s.m.

Thea

24-01-2018

Thea

12-12-2017

Bevestiging Peter naar Yvonne sturen
voor op Drive
Op agenda vergadering van januari
zetten
E-mail
sturen
naar
MR'en
over
onderwerpen bijeenkomst
Nadenken
over
nieuwe
ambtelijk
secretaris

alle
GMRz.s.m.
leden

