Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam

Actie- en besluitenlijst GMR
Locatie

Datum

De Zuiderzee

26-09-2019

Voorzitter
Afwezig

: Anno Pander
: Wesley Wientjes, Suzanne de Bakker, Yvonne Grein, Myrna Bakker

Algemeen directeur GeertJan Nelson en bestuurslid Piet Kranenburg zijn het tweede deel van de GMR
vergadering aanwezig voor het toelichten van bepaalde punten en het beantwoorden van vragen.
Onderwerp
Opening

Toelichting

Welkom nieuwe leden

Voorstelronde GMR leden

Rol GMR ABSA

Sparringpartner voor het bestuur en de directeuren over
bovenschoolse zaken; onderwerpen die van belang zijn
voor alle of een meerderheid van de ABSA scholen.
Binnen ABSA is afgesproken, dat iedere school zelf
mag weten of een MR-lid ook lid is van de GMR of niet.
Wel is het van belang dat de GMR-leden contact
hebben met de MR-en van de scholen.

Aanwezigheid GeertJan
en Piet

GeertJan en Piet komen voortaan op uitnodiging van de
GMR. Dit, zodat de GMR ook zonder bestuur in gesprek
kan en eventuele vragen/ opmerkingen kan
voorbereiden.

Dropbox

Iedereen heeft toegang tot de Dropbox. Hier zullen nog
stukken als De Verbinding, de statuten en het
huishoudelijk reglement aan worden toegevoegd.

Opstellen agenda

Twee weken voor een GMR vergadering wordt de
agenda opgesteld. Mocht je een agendapunt willen
toevoegen dan kan je dit mailen aan Katie.

Tijd en locatie
vergaderingen

De vergaderingen zijn van 19.00 – 21.00 uur. De
voorkeur gaat uit naar vergaderen op de verschillende
scholen.
Het bestuur nodigt (een delegatie van) de GMR uit om
op 15 oktober het eerste half uur aan te schuiven bij het
bestuursoverleg. Het doel is het uitspreken van
wederzijdse verwachtingen.

Mededelingen

Actie- en besluitenlijst 3
juli 2019
Gezamenlijke avond
GMR-MR-bestuurdirecties

Actie

Dropbox bijhouden
→ Katie

Opgeven
aanwezigheid kan
bij Katie
Vastgesteld

In het verleden organiseerde de GMR jaarlijks een
thema avond, waarbij de GMR, de MR, het bestuur en
de directies elkaar ontmoeten. De wens is om dat dit
jaar opnieuw op te pakken. Op de vergadering van 19
november komt dit onderwerp terug.

Graag over
nadenken → alle
GMR-leden:
Wie wil in de
organisatie?
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Wat is een goed
thema voor deze
avond?

Conceptverslag inspectie

Dit is nog niet binnen.

Kritische prestatieindicatoren, KPI

De vraag vanuit de GMR is hoe beter inzicht te krijgen
in verschillende processen? Hoe kan de GMR proactiever zijn? Vorig schooljaar is het voorstel
aangenomen om te gaan werken met KPI’s.
Waar wil de GMR KPI’s op zetten? Denk aan
arbeidsverzuim, financiële risico’s,
medewerkerstevredenheid, scholing, hoe leerkrachten
binnen ABSA houden et cetera.
Naar aanleiding van de oplegger en de adviesaanvraag
(Dropbox) wordt een toelichting gegeven op Lokaal PO.

Opheffing lokaal PO
GeertJan en Piet
schuiven aan

Kwaliteitsmedewerker

ABSA ontwikkelt

MR scholen

Rondvraag

De kwaliteitsmedewerker, Henny Deen stopt bij ABSA.
De kwaliteitswerkgroep heeft een profiel voor een
nieuwe medewerker opgesteld. Zij adviseren een
externe kwaliteitsmedewerker aan te nemen en geen
interne. Dit brengt echter meer kosten met zich mee.
Voor dit jaar is dat begroot. De GMR mag advies geven
over de financiën.
Er staat een matchingsgesprek gepland met een
externe kandidaat en een delegatie van de
kwaliteitswerkgroep.
Vraag van de GMR is een helderder formulering te
krijgen van het inhoudelijk voorstel voor de
kwaliteitsmedewerker en een verslag te krijgen van het
matchingsgesprek.
De presentatie van GeertJan wordt opgeschoven naar
de vergadering van 19 november.

Voorsteldatum →
Katie zoekt uit
Onderwerp terug
laten komen op 19
november → Anno/
Katie
Graag nadenken
over onderwerpen
→ iedereen
Onderwerp terug
laten komen op 19
november → Anno/
Katie
Positief advies
vanuit de GMR op
opheffing lokaal
PO
Advies officieel op
papier zetten →
Anno
Opnieuw agenderen
op 19 november →
Anno/ Katie

GeertJan

Onderwerp
agenderen →
Anno/ Katie

Zuiderzee: het passantenpension gaat niet door.
Elzenhagen: zorg lerarentekort. Reactie Geertjan: op 10
oktober staat een directiedag gepland. Het thema van
die dag is het lerarentekort.
Er is behoefte aan een jaarplanning. Anno / Katie
pakken dit op.
Waar is de eerstvolgende vergadering? Dit wordt op Het
Podium.
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