AGENDA GMR VERGADERING 11-10-2021
School:
Aanvang GMR leden:
Aanvang CvB; Geurt Morren:
Aanwezig:

Het Wilgerijs - live!
19.45 uur (60 minuten vooroverleg)
20.45 uur
Ruben (voorzitter), Bart, Elja, Tima, Karin W, Karin K, Aag,
Lianne, Erwin en Janneke

Afwezig:
Marjon, Tima komt later, Geurt ziek
__________________________________________________________________________________
1. Opening GMR-vergadering
Marjon stopt om persoonlijke redenen met de GMR. Aag regelt een attentie voor haar.
Zij heeft aangegeven zelf voor een vervanger te zorgen. Ruben neemt contact op met de
directeur van De Schatkamer vanwege de GMR-vacature daar.
2. Vaststellen agenda, notulist, notulen voorgaande vergadering en de actiepuntenlijst
Notulist: Bart
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en kunnen op de site.
Voor de volgende vergadering de Arbeidsmarkttoelage agenderen.
3. Huishoudelijk reglement, statuten en rooster van aftreden
Ons hr en onze statuten komen van het VOO en moet tweejaarlijks worden geüpdatet.
Elja geeft aan dat punt 7.2 van het hr er uit kan.
Het bevalt tot nu prima, het rooster van aftreden moet nog worden toegevoegd.
Nelleke wordt gevraagd het hr en de statuten opnieuw op te maken. Er is wat onduidelijkheid
over de jaartallen. Janneke past het rooster van aftreden aan zodat het toegevoegd kan
worden.
4. Klankbordgroep formatie begroting.
Erwin en Aag gaan dit doen. 24-11-2021. Ruben is eerste reserve.
5. Speerpunten 21 - 22
We gaan aanpakken:

hoogbegaafdheid
MFA
PR
Geurt: hoe staat het met de PR ná de vorige bijeenkomst?

6. Vacatures RvT
Er zijn tot nu toe 2 reacties. Janneke mailt Sandra met het verzoek de termijn te verlengen tot
1 november. Het is verstandig te lobbyen in Dronten. Er zijn nu alleen kandidaten uit
Zeewolde. De RvT zelf bestaat uit 1 Drontens lid en 2 uit Zeewolde.
7. Mededelingen
-Chretien heeft na 38 jaar afscheid genomen van t Wold.
-Ib-er Marloes van Het Wilgerijs is ziek. Haar taken worden overgenomen door Wendy en
Deborah (tevens kleuterjuf op Het Wilgerijs)

-Alle vacatures op De Duykeldam zijn ingevuld
-Lianne heeft vandaag haar eerste werkdag na haar zwangerschapsverlof (en dan ook metéén
naar de GMR vergadering!)
- Bianca, directeur van De Dukdalf gaat binnenkort geopereerd worden. Daardoor blijft Fokke
Bakker wat langer.
Collega Daniël is geopereerd en weer thuis. Hij gaat na de herfstvakantie weer aan het werk.
Ib-er Lisa gaat met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Wendy en Michelle.
-Tima heeft geen mededelingen, behalve dan dat ze tòch in de GMR blijft
-De Brandaris heeft het 40 jarig bestaan gevierd èn zij gaan het schoolplein vergroenen mbv
oa Anno 2000.
8. Mail Marion vd Bos
Marion is inmiddels met pensioen maar zit nog wel tot 31 december in de GMR van het
samenwerkingsverband Dronten-Lelystad. Haar vervanger hoeft geen GMR lid te zijn. Janneke
mailt Geurt met de vraag of wij actie moeten ondernemen en of het een ouder of een
leerkracht dient te zijn.
9. Beloningsbeleid
Er zijn veel vragen/opmerkingen over dit stuk. Alle vragen en opmerkingen worden vóór
maandag 18-10-2021 naar Ruben gemaild. Hij stuurt ze dan door naar Geurt/Elles
10. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actiepunten overzicht 2021-2022
Nr Beschrijving

Actiehouder

Datum gereed

