Notulen GMR
Datum: 12 oktober 2021
Aanwezig: Ludo Penning, Dimitri Alexiou, Kim Rutten, David Artz, Frank van Dalen, Esther Graat, Kim
Verheijen, Anke Hermsen, Ilse Verkaart
Afgemeld: Dennis de Jager, Monique Arts
Opening en vaststelling notulen 21-09-2021
De vergadering wordt geopend en de notulen worden vastgesteld.
Mededelingen uit de MR-en
de Grote Lier: We hebben geen ‘officiële’ reactie gehad van de GMR op onze vraag over de
begroting. Kan iemand van de GMR aansluiten bij de bespreking van de begroting? Wat is de juiste
weg voor de communicatie tussen de MR en de GMR?
Meerdere scholen hebben vragen over de begroting. De GMR faciliteert een startcursus begroting
(VOO) en voor schoolspecifieke vragen kan elke school contact opnemen met de vakbond. David
neemt contact op met de VOO voor de juiste communicatieroute.
Functie secretaris GMR
Vanuit het gesprek tussen Ludo en Michiel zijn een aantal opties naar voren gekomen. In de GMRvergadering blijken deze niet haalbaar. Er wordt een afspraak gepland met Michiel, Ludo, David en
Anke.
Werkplan GMR
Ilse heeft een activiteitenplan gemaakt voor de GMR. Enkele aanpassingen worden doorgevoerd en
daarna wordt het plan vastgesteld.
Inschrijfprocedure Lijn 83
GMR geeft een positief advies.
Statutenwijziging in kader van WBTR
Ter kennisgeving aangenomen.
Beleid bij belet en ontstentenis CvB
Ter kennisgeving aangenomen.
Begrotingsproces, kaderbrief, MARAP
Marleen Sanders licht de kaderbrief begroting 2022-2026 toe. Deze wordt (december) meer
gedetailleerd bekeken met de financiële commissie van de GMR. Het tijdspad rondom de
begrotingen binnen de stichting wordt besproken. Marleen bespreekt de communicatie over de
begroting tussen de MR en directeur binnen de directieraad.
Ventilatie problematiek
Wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
Nabespreking
- Secretarisrol wordt voor nu opgeknipt in ict/Teams (David), Nieuwsflits (Anke), notuleren (Kim).
- Dimitri neemt contact op met de VOO om een cursus over de begroting in te plannen (eind
november).
Rondvraag
Geen vragen

