Notulen GMR vergadering 11-06-2015
Aanwezig: Anne Volgenant (Gein), Martijn Veltenaar (Zuiderzee), Anno Pander ( Elzenhagen), Rob Geul (algemeen directeur), Walter Thunnissen (
Podium), Marian Snoek ( Zevensprong), Roos Besacon ( Piet Hein) , Marcel Knaap (Zevensprong) Ewoud Meijer( Zuiderzee) Anne van Wagingen. (
Elzenhagen) , Mark Kleinveld ( Zuiderzee)
Afwezig met bericht : Pieter Westerbos ( Gein) en Brenda Folkers
Agenda

Actie

1: Opening

Anno opent de vergadering

2: Notulen

De notulen kunnen niet worden goedgekeurd en op de website geplaatst worden, omdat de compu Dropbox gaan
ter van de AS is gecrasht en alle informatie daarbij verloren is gegaan.
gebruiken
Het plaatsen op de website van de notulen verloopt nu nog via een tussenpersoon, wellicht verand
ert dit t.z.t. Ook zullen de notulen in Dropbox komen te staan.
Afspraak is dat alle tot nog toe goedgekeurde notulen op de website worden geplaatst.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er geen laatste vergadering inclusief borrel gehouden wor
den op het dakterras van Anno. Er is door het preasidium gekozen voor een kookworkshop voor d
e nog te ( her) vormen " nieuwe" GMR, in de keuken van het Podium. Ook is het nu een drukke per
iode voor iedereen, waardoor uitstel gewenst is.

3: Verzonden en

Bestuursverslag (2014)is naar alle leden verzonden. De jaarrekening is het belangrijkste onderdeel

ingekomen stukk
en

Het jaarverslag is in concept en zal spoedig worden doorgestuurd bij wijze van informatie.

Tijdpad

Per direct

Kookworkshop
Door Tante Iv 09-09-2015
y's Tasty Kitch
en

4; Bestuur

- Bij het doornemen van het Bestuursverslag wordt duidelijk dat er enorm veel werk verzet is het
afgelopen schooljaar. De rol die het uitvoerend bestuur hierbij gespeeld heeft is aanzienlijk
geweest. Anno geeft vanuit de GMR aan dat Rob iedereen hierbij heeft betrokken, wat zeer
gewaardeerd wordt.

- Het Bestuursverslag wordt globaal doorgenomen op- en/of aanmerkingen vanuit de GMR zullen
daar waar nodig in het stuk worden aangepast.

- Belangrijke op- en aanmerkingen zijn :
- Blz. 7 de nieuwsbrief: deze wordt wekelijks aangeleverd door Rob en bevat relevante informatie.
De vermelding hiervan ontbreekt in het verslag, de vraag vanuit de GMR is om dit toe te
voegen .

- Samenstelling van het bestuur
- Aftreedrooster: dit zorgt ervoor dat na vastgestelde periodes bestuursleden aftreden en er

nieuwe leden voor in de plaats kunnen komen. Omdat er nu een nieuw bestuurslid vanuit de
Zevensprong bij komt, is vorig jaar even van dit rooster afgeweken om de continuïteit te kunnen
garanderen. In het nieuwe schooljaar zal naar alle waarschijnlijkheid een bestuurslid aftreden.

- Een interim directeur is aangesteld om het komende jaar 3 dagen per week het Gein te
ondersteunen bij o.a. het invoeren van het passend onderwijs .

- Voor de wettelijke afspraken .
- Alle ABSA scholen zullen door hem ondersteund worden
- Janneke Meester zal het komende jaar ook nog voor 2 dagen ondersteuning bieden aan het

Nieuwe toezic
hthoudende b
estuursleden

Augustus 2015
Kwaliteits Medewerker.
HR-adviseur

bestuur als HR - adviseur.

Invalpool

- Als een invaller voor de derde keer een aanstelling wordt aangeboden, bepaalt de wet sinds 1

juli 2015 dat hij/ zij dan recht heeft op een vaste aanstelling. Dit zorgt voor problemen als het
gaat om het inzetten van invallers. Zeker als het om een vaste invaller gaat. Om onder deze
nieuwe wetgeving toch in staat te zijn om invallers meer dan 3 keer in te kunnen zetten, moet er
gekeken worden naar een andere vorm . Bijvoorbeeld via de invalpool. Hierdoor zit een school
niet meer meteen vast aan het geven van een vaste aanstelling.

Invalpool

2015-2016

- Er zijn echter 3 problemen die de invoering van de invalpool tegen gaan.
- 1. De toepassing van de Wet Werk en Zekerheid binnen het onderwijs is nog niet definitief
vastgesteld.

- 2. Randstad zou dit voor de scholen regelen, maar de vraagprijs is veel te hoog.
3. Er hebben zich te weinig leerkrachten aangemeld voor de invalpool

- De intentie van het bestuur is om 7 medewerkers boven sterkte te benoemen, Deze zijn op

basis van een contract voor alle scholen inzetbaar zolang er nog geen vacature is. Dit wordt
betaald uit het zogenaamde vervangingsfonds (fulltime contract)

VervangingsFonds

2015-2016

Ondersteuning

- Ze kunnen ook worden ingezet voor andere klussen
- Zij zullen tijdelijk worden ondersteund door de directeur van de Zuiderzee. Opdat de kwalitatieve Invalpoolers
norm behouden en gemonitord kan worden . Deze taak zal zij op therapeutische basis voor een
jaar op zich nemen

Medewerkers

Deadline 1 juli

- Jaarrekening

- De GMR krijgt deze nog toegestuurd.
- De financiële kwartaaloverzichten zijn op schoolniveau beschreven en zijn door de MR op te
vragen bij de eigen directeur .

- Het systeem laat nog wel eens afweten. Hierover is contact opgenomen met het
administratiekantoor.

Nog niet defini
tief

5. GMR

RONDJE MR
Ewoud is nieuw in de GMR en daarom zullen de GMR-leden zich ook meteen aan hem voorstellen
tijdens dit agenda punt
Elzenhagen
De school krijgt een nieuwe directeur. Men moet gaan werken met het continu rooster en de daarbi
j behorende 40-urige werkweek . De besluitvorming hierover kon niet genomen worden omdat het
erg kort dag was. Daarom zal er voorlopig volgens het oude rooster gewerkt worden. Invoering vol
gt.
Zuiderzee
Het neerzetten van het profiel van de school en de daarbij behorende website behoeft meer aanda
cht
(wervend karakter).
Het leerlingenaantal loopt wat terug.
MR-poster is gemaakt en hangt in de gang . Dit geeft duidelijkheid over wie in de MR plaatsnemen
.
Het Gein
Het Schoolplan en bijbehorende informatie formatie staan op de agenda .
Podium
MR zal een afvaardiging sturen naar de GMR .
Er zitten nu nog geen ouders in de MR maar dat gaat spoedig komen
Piet Hein
Volgende week is de vergadering
De ouders die hebben deelgenomen aan de MR - basistraining waren zeer tevreden.

7: GMR

Zevensprong
De nieuwe voorzitter is een ouder, de vicevoorzitter is een leerkracht en samen gaan zij deze kar tr
ekken .
Op de agenda staan formatieplan en de schoolgids.
Notoire telaatkomers geven behoorlijk wat overlast.

MR/GMR avond
Korte terugkoppeling: over het geheel genomen was het een leuke, interessante en vooral afwissel
ende avond. Aandachtspunt is wel dat alle MR -en bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. De agenda Aanwezigheid
wordt in september verstuurd dus daar kan al meteen bij het plannen van de eigen vergaderingen r van alle MR-e
ekening mee worden gehouden. Dank aan Martijn voor het organiseren van deze bijeenkomst
n
Planning bijeenkomst 2015/2016
9 september podium ( kookworkshop )
13 oktober ( Zuiderzee)
26 november ( Gein )
8 januari ( nieuwsjaarsborrel Zevensprong )
3 februari ( Piet Hein)
22 maart ( Elzenhagen)
20 april ( GGMR/ MR Gein )
.. Juni (Podium)
6 juli ( extra bijeenkomst ABSA kantoor)

Opnemen in MR
jaarrooster

12 november

*Agenderen

7: GMR

-

Benoeming van commissieleden

1. BAC ( Benoeming advies commissie voor de LB functies)
De 2 GMR leden die hierin zullen plaatsnemen : Roos( ervaren ) Marian
( nieuw)
2. Voorbereiding thema-avond met MR /GMR 20 april op het Gein Anne (Gein),
Anne ( Elzenhagen) Pieter ( Gein)
3. MR training nieuwe schooljaar voor de zomer gaat er nog een mail uit naar de MR
-- leden.
4. Bevoegdheden MR /GMR
Algemeen is afgesproken dat de MR gaat over schooltaken en de GMR houdt zich bezig met bove
nschoolse aangelegenheden. Daarnaast dient de GMR als gesprek en sparring partner van het be
stuur van de stichting en zij vertegenwoordigen personeel en ouders op stichtingsniveau .
Elke school heeft zijn eigen profiel en signatuur en daarvan uit handelt deze ook.
Jaarrekening en stukken die op bestuurniveau zijn geschreven worden met de GMR doorgenomen
dat kan zijn ter informatie en / of besluitvorming.
De MR krijgt zijn informatie op schoolniveau van de eigen directie . De maandbrief die door het be
stuur is opgesteld en welke relevante informatie bevat betreffende de ontwikkelingen die binnen d
e gehele stichting plaatsvinden is bestemd voor de MR - en.
De GMR/ MR avond is bedoelt om gezamenlijke zaken te bespreken dan wel uit te wisselen, daarn
aast kan elk MR - lid aanschuiven bij de GMR vergaderingen, mist deze om bepaalde redenen bes
loten zijn. Let wel de MR -leden kunnen deze vergadering alleen bijwonen als toehoorder.
De verbinding is bestemd voor de GMR de schooldirectie en bestuur.
Specifieke punten die door niet GMR -leden worden geagendeerd worden pas op de agenda gepla
atst als dit tijdens het preasidium is besproken en duidelijk is wanneer en hoe dit op de agenda zal
worden geplaatst . Deze agenda is overigens tijdens elke vergadering altijd leidend.

8. Rondvraag

Voorzitter GMR
Vraag wordt gesteld welk GMR - lid het voorzitterschap op zich wil nemen? De leden krijgen de tijd
om hier een persoonlijk besluit in te nemen.
Geen .

Eind septemb
er begin oktob
er

1x per maand
Maandbrief

1x per maand
De verbinding

Schooljaar 2015/
2016
Aanstelling nieu
we VZ . GMR

Bij verhindering s.v.p. bericht naar aifie48@hotmail.com – 020 7754632 / 0640771646

