
 AGENDA GMR VERGADERING 30-5-2022 

 School:  Brandaris, Dronten 
 Aanvang GMR leden:  19.45 uur 
 Aanvang Zweers Wijnholds:  20.30 uur 
 Aanwezig:  Ruben (voorzi�er), Bart, Elja, Tima, Karin  K, Aag, Lianne, Erwin, Janneke, Mohamed 
 Afwezig:  Jeroen en Karin W 
 Notulist:  Karin K 
 ________________________________________________________________________________ 

 1.  Opening GMR-vergadering 

 2.  Vaststellen agenda, notulist, notulen voorgaande vergadering en de ac�epuntenlijst 
 ●  Vaststellen notulen 14-03-2022, Ac�elijst Cursus MR. Voor 15 juni graag doorgeven aan 

 Janneke wat de MR op jouw school wil. Online of in company en op welk niveau wil de MR de 
 cursus. 

 ●  Lianne wil  aanschuiven in de werkgroep van het forma�etoedelingsproces. 
 3.  Ingekomen en uitgaande post/email 

 - mail:    Uitnodiging panelgesprek ouders en leerkrachten  t.b.v. nieuwe ondersteuningsplan POLD 
 ●  geen reac�eś vanuit de scholen/ouders gekomen. 

 4.  Mededelingen: 
 a.  Vanuit de scholen 

 De Flevosprong  : groep ⅘ gaan volgend schooljaar samen.  Er is ook nog een parallel gr 4. Ouders zijn 
 hier niet te spreken over. Renee gaat ouders in dit proces meenemen. 
 De Panta Rhe  i: 
 De Duykeldam  : De or hee� een rekening waar de directeur  niet bij kan. Er is jaarlijks een kascontrole, 
 door een ouder en iemand van de mr. De mr hee� instemmingsrecht op de verhoging van de or 
 gelden. 
 Advies: neem contact op met een van de directeuren. In de statuten van de OR moet vermeld worden 
 waar de gelden aan besteed worden. 
 De Wetering:  Van de vier belangstellenden om zi�ng  in de MR/GMR te nemen, hebben er 
 uiteindelijk twee aangegeven daadwerkelijk in de MR/GMR zi�ng te willen nemen. Dit houdt in dat 
 er verkiezingen gehouden worden. 
 Het Wilgerijs  : Er moeten verschillende vacatures opgevuld  worden. 
 t Wold:  de forma�e is rond. Er is een feestweek.  De school bestaat 40 jaar. 
 de Schatkamer:  Mohamed is meegeweest op kamp. Een  hele leuke ervaring. 
 de Brandaris  : 
 De Dukdalf  : Heleen blij� tot de Herfstvakan�e als  vervanger van Bianca. Er zijn 3 zwangeren, dit 
 verlof moet nog ingevuld worden. 1 leerkracht hee� een nieuwe func�e, directeur op een school in 
 Heerenveen. 1 leerkracht gaat de mobiliteit in. 1 vacature is al ingevuld ,er staat nog 1 vacature open. 
 Er zijn wel meerdere sollicitanten. 

 5.  Evalua�e gesprek RvT d.d. 19 april jl. 
 ●  morgen is het gesprek met de RvT. (31-5) 



 6.  Stand van zaken vacature RvT-lid 
 ●  de RvT gaat in gesprek met de nieuwe interim en de directeuren en GMR. 

 7.  Vacature secretaris GMR per 1 november a.s. 
 ●  wie deze func�e wil vervullen? 

 8.  Overleg met bestuurder 
 a. kennismaking GMR en bestuurder 

 ●  Zweers en Jurrien stellen zichzelf voor. 
 b.  update huisves�ngsplannen gemeente Dronten mbt  onze scholen 
 * IHP Integraal Huisves�ngs portaal  zowel in Dronten als Zeewolde. De 1e school is de 

 Aquamarijn, deze staat op de planning voor nieuwbouw, planning staalbouw na de 
 zomervakan�e. Plan is een centrumschool.(cluster van meerdere scholen) 
 *Swi�erbant: plan kindcentrum tussen 0 en 5 jaar. 
 *Dronten: brandaris nieuwbouw tussen 0 en 10 jaar. 
 c. update status RIE 

 ●  Harry, Fokke en Hein zijn hier nog mee bezig. wordt vervolgd. 
 d. werkgroep forma�etoedelingsproces (zie mail van Ruben d.d. 9 mei jl.) 

 ●  Jurrien: gee� een toelich�ng op het alloca�emodel. Dit moeten we een keer agenderen 
 vanuit de GMR. De Gmr hee� instemmingsrecht. Na de zomervakan�e gaan we dit bespreken 
 in een aantal sessies. Willen we hier als GMR over nadenken en of iemand vanuit de GMR wil 
 aanschuiven. 

 Algemene punten: 
 ●  De Dukdalf: 
 ●  tekort aan leerkrachten, eerste punt van directeuren bemanning van groepen. Hoe te 

 handelen bij ziekte of weinig leerkrachten. Vanuit direc�e behoe�e aan  richtlijnen. 
 ●  Vakan�erooster in Zeewolde goedgekeurd. Ruben: In Dronten voorbij gekomen en ook 

 volgens hem goedgekeurd. 
 ●  Het team van De Wetering hee� een taart gehad, voor de �jd dat Peter de func�e als 

 directeur hee� vervuld, en team extra belast werd.(beloningsbeleid) 

 9.  Rondvraag & Slui�ng 
 ●  de vergaderdata moet aangepast worden. De Vlieger moet vervangen worden. 

 Rondvraag: 
 ●  Elja:wat zijn de opbrengsten van de zonnepanelen? Kunnen we deze ook gebruiken voor 

 verwarmen? 
 ●  Ruben: Vraag vanuit het t Kofschip: Wordt sponsorbeleid geregeld vanuit s�ch�ng  of vanuit 

 de afzonderlijke scholen.  Wordt vervolgd 


