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 VERSLAG GMR VERGADERING 2-12-2019

School: De Dukdalf, Dronten 
Aanvang GMR leden: 19.45 uur (45 minuten vooroverleg) 
Aanvang CvB; Geurt Morren: 20.30 uur
Aanwezig: Ruben, Janneke, Bart, Elja, Tima, Karin W, Karin K 

en Marjon  

Afwezig met kennisgeving:            Judith, Annemiek en Sander   

__________________________________________________________________________

1. Opening GMR vergadering

2. Vaststellen notulist, notulen voorgaande vergadering( d.d. 7-10-2019) en de 
actiepuntenlijst 

Het verslag wordt doorgenomen. Het Wold moet worden ’t Wold en de nieuwe naam van de 
Vlieger is Basisschool voor Nieuwkomers. Na deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 

3. Mededelingen:
a.  Vanuit de scholen: 

Elja: Er is weer een ouder overleden op ’t Wold. Zeewolde is zuildoorbrekend bezig met 
een protocol Hoogbegaafdheid. Het concept is om een voorziening voor het hele dorp te 
realiseren. Er is een subsidie aanvraag gedaan. 

Marjon: Er zijn inwonende parVjen op het Kofschip(kinderopvang, muziekschool) die nu 
nog enige ruis veroorzaken. De binding moet soepeler gaan verlopen. 

b. Vanuit CvB, zie agendapunt 12 

4. Ingekomen en uitgaande post/email
- Aanmeldingen medezeggenschap cursus: De Duykeldam  1 pers. Het Wilgerijs  4 pers. ’t 

Wold en het Kofschip hebben belangstelling voor een cursus over de financiën. Volgende 
vergadering op de agenda welke training over financiën geschikt zijn.  

- Verslagen direcVe-overleggen 
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5. Gesprek met RvT 16 december. Wie van GMR?
Voor 8 dec aanmelden, Janneke stuurt nog een herinnering. Bij geen aanmelding gaan Ruben, 
Elja en Karin W. 

6. Functieboek; instemming PGMR
Op verzoek van Geurt en met instemming van de PGMR wordt er de funcVe van Secretaris van 
Bestuur toegevoegd. (schaal 10)  

7. Integriteitscode; instemming GMR
Na overleg wordt de zin: Zij worden geacht van de inhoud van de code  op de hoogte …..zullen 
worden.  Uit de code gehaald. Hierna stemt de GMR in met de integriteitscode. 
 

8. Veiligheidsplan; instemming GMR
Alle Ante scholen gaan dit veiligheidsplan als kapstok gebruiken zodat alle wedelijke 
bepalingen erin ziden. Geurt controleert de Veiligheidsplannen van de Ante scholen. De GMR 
geee instemming om dit plan als kapstok te hanteren bij de Ante scholen. 

9. Managementstatuut; advies GMR
In het statuut worden verschillende terminologieën gebruikt, is verwarrend, hier wordt nog 
eens kriVsch naar gekeken. 

Geurt; het statuut is in het directeurenberaad behandeld, en wordt al gebruikt tussen 
directeuren en bestuur. 

Punt 3.2 Er komt een toevoeging (in het kader van genderneutraal) Overal waar hij staat kun je 
ook zij lezen. 

Waar staat directeur wordt ook locaVeleider bedoeld.  

10. Presentatie opleidende school; bespreken
Geurt; er wordt een samenwerking aangegaan met kpz en de regio Lelystad. Vanuit het 
ministerie komt er €500.000 voor 18 studenten per jaar. Voor de eerste 2 jaar krijgen we 
€250.000. Door deze samenwerking komen er weer stagiaires. Volgende vergadering volgt er 
meer informaVe. (agenda punt 10 febr) 

11. Anteplan; klankbordgroep 26 november 2019
We hebben een presentaVe over het financiële deel van Geurt en Hein gekregen. De GMR 
gaat akkoord met het financiële deel van het Ante plan.  
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Tekstuele aanpassingen graag naar Janneke sturen, zij stuurt alle wijzigingen door naar Geurt. 

12. Diverse punten vanuit CvB: 
1. FuncVeboek, zie punt 6 

2. Integriteitscode, zie punt 7

3. Veiligheidsplan, zie punt 8

4. Managementstatuut, zie punt 9

5. PresentaVe opleidende school , zie punt 10

6. Anteplan

7. Overige zaken, de GMR leden zijn op 10 december ook uitgenodigd voor de 
oudejaarsborrel.

13. Rondvraag & Sluiting

Elja; vanaf januari gebruik ik mijn meisjesnaam, Westerveen. 

Karin W; In het inspecVerapport staan verbeterpunten, hoe staat het hiermee? 

Geurt;  we hebben doorgegeven hoe we dit gaan realiseren, als we het voor 1 juli maar 
hebben geregeld. 

Tima; als de nieuwe leerkracht door de 2e ronde is, mag het geld dat hiervoor beschikbaar is 
dan naar de Flevosprong (voor de kinderen) 

Marjon; graag de lijst met speerpunten van de vorige vergadering doormailen. 

 


