NOTULEN GMR
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Maandag 23 januari 2017
19.30 uur
CBS De Hoeksteen ds. G. van Schouwenlaan 2 Heerenveen

Aanwezig:

Erik Rietkerk
(CvB)
Minke Prinsen
Karien Dijk (voorzitter)
Elly Vegt (plaatsvervangend voorzitter)
Christiaan Visser
Eddy Libbenga
Afwezig mk:
Sylvia van der Molen (secretaris)
Margriet ter Horst
__________________________________________________________________________________
1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Minke leest een tekst
over een man die geen e-mail adres heeft, maar dankzij een Growth mind (Mindset)
succesvol wordt.
2. Ingekomen stukken
Het ingekomen stuk over verdiepingstraining GMR bespreken we de volgende
vergadering i.v.m. afwezigheid Sylvia.
3. Notulen GMR-vergadering d.d. 20 december 2016
Minke Visser moet Minke Prinsen zijn.
Naar aanleiding van:
- De oudergeleding van de GMR krijgt nog toegang tot SharePoint GMR (actiepunt
voor Sylvia)
- Bij het versturen van een mail, graag versturen met een nieuw onderwerp en niet
plakken aan een oude mail, dit om verwarring te voorkomen.
- De vergaderstukken door nummeren, ook de stukken die in bezit zijn nog
voorzien van een nummer.
De notulen worden goedgekeurd.
4.Ter bespreking
a.Mededelingen CVB
 Een nieuwe clusterindeling heeft consequenties voor de statuten en reglementen van de
GMR. Als voorstel goedkeuring heeft van GMR, zal voorzitter CvB aangepaste reglementen
en statuten voorleggen aan de GMR. GMR stemt hiermee in.
 Geiske Tol neemt afscheid als lid bij de RvT, zij zat op voordracht van de GMR in de raad van
toezicht. Het streven is voor de zomervakantie een nieuw lid te kunnen benoemen.
Procedure wordt zo spoedig mogelijk opgestart.
 Voortgang samenwerking Terkaple/Terherne: De commissie heeft positief beeld. Deze week
is er een raadvergadering in de gemeente. Samenlevingsschool waarbij Terherne
nevenvestiging wordt. Er komt een fusie effectrapportage, de GMR krijgt deze rapportage
met adviesaanvraag ten aanzien van de fusie.
 Stand van zaken begroting en jaarrekening: Advies en instemming is gegeven met de
opmerking over passend onderwijsgelden. GMR wenst inzicht in besteding van passend
onderwijs gelden.




Auditcommissie en keuze accountant: Per 1 januari 2017 is de overstap gemaakt naar een
nieuwe accountant: Flynth. Dit is voor 1 jaar. Daarnaast is de officiële overgang gemaakt naar
Onderwijs Bureau Meppel voor het opmaken van de jaarrekening en begroting.
De Akker in Heerenveen zal op 1 maart starten met lessen in de nieuwbouw. De
naamgeving voor de school is nog niet prijsgegeven. De school krijgt een andere naam omdat
het gebouw de naam De Akkers gaat dragen.

personele zaken :
a. Mevr. Elisah v.d. Zanden heeft per 1 april benoeming als directeur van De Spoarsiker en de
Eben Haëzer.
b. Mevr. Elly Bergsma is per 1 februari als financieel medewerker aan het werk bij CBO Meilan
c. Eric Rietkerk heeft per 1 februari 2017 een benoeming voor onbepaalde tijd
d. Afscheid van Sjoerd Seffinga en Giny Nauta is op 19 juli 2017
b. Stand van zaken vacatures
Als de clusterindeling verandert dan zal ook het MR en GMR-statuut en reglement aangepast
worden. CvB komt met een voorstel. CvB zal bij de directeuren aangeven waar volgens de nieuwe
indeling vacatures ontstaan en aansporen op invulling. Bij verkiezingen en stemming zou per MR één
stem uitgebracht moeten worden, ongeacht het aantal MR leden per MR.
c. Voorbereiding MR-GMR-avond
Het onderwerp van de avond is “Passend onderwijs”. Van het OPR zouden we als gastspreker Ivo
Krikke kunnen uitnodigen. Karien neemt contact met hem op. Trinitas in Heerenveen is een geschikte
locatie. Karien vraagt Wilma alvast te reserveren. Alle MR’s een vooraankondiging sturen over deze
avond vragen we aan Sylvia, vanuit de mail van de GMR. Christiaan wil de avond wel mee
voorbereiden.
d. Vergaderrooster 2017.
Goedgekeurd.
4. Ter besluitvorming. GMR heeft nog enkele opmerkingen over het Protocol gebruik
van Internet en Sociale Media. “betrokkenen” wordt gespecificeerd. Na 1 jaar
evaluatie. CvB verwerkt opmerkingen.
GMR stemt in met protocol
De klokkenluidersregeling: de GMR mist de te maken keuzes in de regeling, die in de
voetnoot worden aangegeven. Het CvB kiest ervoor zoveel mogelijk het juridische
stuk te volgen. De GMR begrijpt dit. Voor de ouders, als eventuele klokkenluiders, is
er een andere weg en worden daarom niet specifiek in deze regeling opgenomen.
De vertrouwenspersonen moeten, volgens de GMR, deze regeling kennen en
beheersen. Het stuk komt op de volgende vergadering terug.
5. Eigen onderwerpen GMR. Jaarverslag van de GMR. Karien mailt de laatste versie
rond en vraagt iedereen voor donderdag 26 januari te reageren met eventuele
laatste aanpassingen. Daarna wordt jaarverslag verstuurd en gepubliceerd.
6. Rondvraag
Vraag van Christiaan om aan het vergaderrooster de persoon die de opening gaat
verzorgen toe te voegen (Sylvia).
7.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.
Agenda volgende vergadering donderdag 2 maart 19.30 uur op Het Kompas in Heerenveen
Follow up inventarisatie n.a.v. wet sociale veiligheid
Klokkenluidersregeling
Voorbereiding GMR / MR avond 11 april 2017
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