GEDEELTE ZONDER DIRECTIE
1.

Terugkoppeling GMR (Jocé)
 De inspectie is niet akkoord met de nieuwe opzet van de GMR omdat niet alle
scholen zijn vertegenwoordigd. Wettelijk moet iedere school in de GMR
vertegenwoordigd zijn.
 Het onderzoek van Infinity over de fusie van VO-PO. Of die wel op goede,
legitieme gronden is gedaan. Het rapport heeft helaas op de plank gelegen. Er is
4 jaar niks mee gedaan.
 De vraag is of we uit het vervangingsfonds willen. Bij ziekte krijg je geld om een
vervanger te zoeken. Ze willen een flexpool inrichten. Het bestuur heeft
verzocht of de GMR hiermee wil instemmen.
 Er wordt een informatieavond georganiseerd voor alle MR-en. Er komt
ongeveer 2x per jaar een informatiebrief van de GMR naar de MR.

20.45

2.

Actielijst
-Jaarplan (Laila)
Laila zou het jaarverslag van vorig jaar nog maken maar is er nog niet aan toegekomen.
Dit volgt z.s.m.
Debby gaat dit overnemen van Laila. Het is een soort samenvatting maken van alle
notulen. Debby maakt de opzet en Laila vult dit aan.

20.50

- SOP. Zou met Irene worden besproken. Daar wilde Laila bij zijn maar ze heeft er nog
niets van gehoord.
3.

Doornemen jaarplan en eventueel aanpassen
Volgt.

21.00

4.

Artikel 34 MR reglement BLICK – GP
Definitieve keuze maken en aanpassen (Emmy)
De opkomst is afhankelijk van de meerderheid. Wat is de meerderheid?
Wij vinden dat er 70% ingevuld moet worden. Dus; 70% van de ingevulde formulieren.

21.10

Punt 4: hiermee zijn we niet akkoord. Komen we op terug…
5.

Stukje nieuwsbrief
Jessica gaat het stukje voor de nieuwsbrief opstellen.
Kennismaking PB, zijn bevindingen over de school zijn gedeeld, rapport en huisvesting
zijn ten tafel gekomen.

21.20

6.

W.v.t.t.k.
Kan iemand SOP in gang zetten? – Emmy – Jocé – Jessica?

21.30

Volgende vergadering: 21 maart
Laila kan dan niet. Wat doen we? Verzetten?

