Notulen GMR vergadering
d.d. dinsdag 25 september 2018
vastgesteld 13 november 2018

Aanwezig GMR:
Ouders: mw. E. van den Bos (voorzitter)., mr P. Bonte (notulist), mw. L.Velthuis.
Leerkrachten: mw. M. Grunnekemeijer, mw. J. mw A. Olde Boerrigter, mw. C.
Derkink en mw B. Siemerink.
Afwezig GMR:
Leerkrachten: mw. M. Haan, mw. T. de Wals.
Ouders: dhr. O. Ter Laak en P. Nieuwhuis
Mw. A. Caunter (ambt.secretaris)
1. Opening en vaststelling agenda.
Mevr van den Bos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Daarna
wordt een kort introductieronde gedaan voor de 2 nieuwe leden (mevr C Monnink en
B Siemerink) van de GMR
2. Notulen GMR vergadering 3-7-2018
De notulen van de GMR vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarplan GMR.
Afgesproken acties oa evaluaties in GMR – DB overleg opnemen in jaarplan van de
GMR. Tevens deze acties terugkoppelen aan MR voor lokale opvolging.
4. Communicatie GMR.
Hoe kan de GMR de MR’en beter betrekken en ervoor zorgen dat MR’en meer
kennis delen met elkaar. Een idee is om alle jaarplanningen op te vragen van de
MR’en en naast elkaar te leggen. Ook is een enquete vanuit de GMR een oplossing
om navraag te doen waar behoeft aan is, om alvorens een GMR - MR bijeenkomst te
plannen door de GMR.
5. Duurzame inzetbaarheid.
De hulp inroepen van een adviesbureau Terpstra. O.a om inzicht te geven wat het
wettelijk kader is. Verzoek dat iedereen nadenkt over wat wil men? Kunnen we dit in
een enquete wegzetten. Wie wil in de werkgroep zitting nemen?
6. Rondvraag.
- Mw Grunnemeijer dat in de Staats Courant het e.e.a wordt gemeld over de
opheffingsnorm van een school. Wat is dit binnen oldenzaal. Mw A. Caunter zoekt dit
op.
- Wat is er met 4slag leren gebeurd?
- 20 november is er een herhalings basis cursus, verzoek om de Mr’en hierin aan te
moedigen.
Mw. van den Bos sluit de GMR vergadering om 22:00.

1

