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Datum
Locatie
Aanwezig
Voorzitter
notulist

11 juni 2018, 20.00
Middelburg
Matthieu
Marcel

1.

Onderwerp
Opening en vaststellen agenda

status
info

2.

Ingekomen stukken

info

3.

Bespreken notulen + Status
actiepunten

info

Notulen

Opening, Tjorven en Chiarda
afgemeld.
Ingekomen stukken: OPR, wisseling
voorzitterschap: Carina Louwman is
nu voorzitter.
Kim en Marcel hebben vandaag hun
laatste DR vergadering; Wouter vd
Peijl en Hester Paaijmans hebben
interesse. Hester heeft ook interesse
voor de GMR.
Ouders worden na de vakantie
uitgenodigd te reageren op de
vacature, bij voorkeur uit het so.
Matthieu is naar een congres in
Amersfoort geweest.
Faciliteitenplan en activiteiten, veilig
overleg, loyaliteit en zakelijkheid.
Aanpassing cao komt ter sprake: po,
groepsgrootte.
November is er weer een congres.

Actie (wie + tijdpad)

4.

Nieuws MT

Ooit is de quickstart geweest. Deze
kunnen we eventueel herhalen.
Beleidsoverleg moet binnen de DR
ook zonder de aanwezigheid van de
directie kunnen.
Vakantierooster, schoolplan,
werkdruk, schoolse zaken moeten
besproken kunnen worden.
De combinatie kan ook worden
ingevuld met vooroverleg.
Het is een verplichting voor het
lerarendeel van de DR een jaarplan
te hebben. Maak je n.a.v. de GMR
een agenda, dan moet dat eerder in
de DR worden besproken. In het
volgend schooljaar in de jaarplanner
het overleg met de voorzitter.
Stukken uit het DO komen veel
overeen met de GMR agenda;
vervangingsfonds, vitaliteitsbeleid.
Beslissing en besluitvorming van de
GMR hebben invloed hoe je
besluitvorming in de DR plaatsvindt,
naast onderwerpen vanuit eigen
initiatief.
In de maandplanner worden de data
van de dr en het vooroverleg
opgenomen.
Hoe zien we de functie van de DR?
Na de vakantie de eerste vergadering
als visie ontwikkeling.
Info +
Schoolgids + vakantierooster
instemming (instemming)

Gezonde school, Bianca heeft met de
voeding het vignet voor gezonde
school ontvangen.
Vacatures: er gaan drie mensen weg:
één gedetacheerd naar Kind op één,
één naar andere school binnen de
stichting en één naar Scalda.
Werkdrukakkoord (instemming
PDR)Plan werkdruk wordt over een
jaar gevalueerd. Eén invaller voor de
school.
Privacy: onderdelen worden
uitgewerkt; fotoś van de site;
formulieren voor toestemming.
Dropbox mag ook niet meer. Iedere
school is met het beleid voor privacy
bezig.
Huiswerk: Marijn is bezig met een
peiling. Havo en vmbo-t klas.
5.
6.

Bespreken aanwezigheid MT bij DR.
Taakverdeling DR

7.

Nieuws GMR

•

Actiepunt Matthieu: statuten nazien op
Ledenadministratie +
GMR regels
ledenwerving
• Jaaroverzicht + aan te leveren
documenten + planning +
inhoudelijke onderwerpen
(Tjarda + Tjarda)
• Secretaris
• voorzitter
Opvolging GMR, wat staat er in de
statuten
Info

De voorzitters van de GMR-en
hebben een vooroverleg met de RvT,
Mededelingen: nieuw lid RvT b.
voorzitter CvB : *
Jaarverslag GMR-en (instemming
gehele GMR-en) Het jaarverslag
GMR wordt gepresenteerd. We
kiezen uit ons midden een nieuwe
voorzitter voor de GMR pro.
Vergaderdata GMR
(vergaderschema) en
vergaderplaatsen 18-19 (GMR)
(informatief) Ter kennisgeving wordt
het nieuwe vergaderrooster
doorgenomen en er worden plaatsen
bij de data afgesproken.
Actielijst DO 4a 4b
Jaarverslag Respont (ter informatie)
5
Lief- en leedregeling – aangepaste
regeling (instemming PGMR-en) De
oude lief-en leed regeling is herzien
en op een paar kleine puntjes 6
aangepast.
Verzuimcijfers jan-april 2018
(informerend) Informerend worden,
zoals te doen gebruikelijk, de
verzuimcijfers van de stichting
gepresenteerd en toegelicht door dhr.
Hut 7
Vervangingsbeleid/ERD
(instemming GMR-en)

Ontwikkelingen omtrent het
vervangingsfonds zorgen ervoor dat
we het vervangingsbeleid van de
stichting enigszins herzien. 8
Stavaza vacatures en overplaatsingen
(informerend) de meest recente
overplaatsingen binnen en buiten de
stichting worden besproken en
toegelicht.
AVG: beleid gebruik beeldmateriaalbeleidsstuk (instemming GMR-en)
De nieuwe privacywet zorgt ervoor
dat we kritisch naar ons eigen beleid
rondom beeldmateriaal hebben
moeten kijken. Dit beleid is in een
beleidsstuk gegoten waar de hele
stichting zich aan moet gaan houden.
9
Professioneel statuut – oplegger (ter
informatie) Alle scholen dienen een
professioneel statuut te krijgen. 10
GMR cursus (evaluatie) We
evalueren de GMR- cursus van
afgelopen 3 april

8.
9.

Nieuws OPR
Rondvraag

info
-

Geen info

Aandachtspunten
• Vacature oudergeleding: nieuwsbrief na zomervakantie (i.v.m. nieuwe ouders)
•

Data DR in maandplanner Odyzee

•

Vacature GMR personeelslid (Hester?)

•

Dropbox Hester + Wouter (bij deelname)

