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Vragen duurzaamheidscommissie:
De leden van het MT zijn op zich wel voor duurzaamheid, maar als het concreet moet
worden of in doelstellingen moet worden gegoten lijken ze zich afzijdig te houden. Dit is iets
dat door het bestuur opgepakt moet worden.
Is het een idee om een lijst te maken met meetbare elementen, om een inventarisatie te
kunnen maken per school. Dan kunnen scholen worden vergeleken en kan er worden
gekeken wat elke school al doet. Dit zal worden voorgesteld aan het College.

De GMR heeft er onder andere voor gezorgd dat het thema duurzaamheid op de agenda is
komen te staan in de vorm van een punt in het manifest en het in het leven roepen van een
commissie.

Er wordt gesuggereerd hier meer mee te doen op de II&I-dag. Dat wordt goed ontvangen.
Ook het integreren van duurzaamheid in het stichten van de Techniekschool is een mooie
kans.

Een uitsluitend vegetarisch menu wordt op basis van ervaringen in het verleden afgeraden.

De GMR vindt het goede ideeën om een link te zetten op de website met voorbeelden, om
concreter duurzaam beleid op te stellen en om een initiatiefvoorstel op te stellen met als doel
dat aan te bieden aan het College van Bestuur.

Samenstelling BAC nieuwe bestuurder:
Vraag hoe deze bestuurder aankijkt tegen medezeggenschap, kijken hoe er wordt gekeken
naar de zelfstandigheid van de scholen t.o.v. het bestuur.
Hoe kijkt de bestuurder aan tegen de moeilijkheden waar leerlingen momenteel tegenaan
lopen?
Ook de volgende onderwerpen worden genoemd als speerpunten:

- Voorzitterservaring
- Diversiteit
- Relatie met de politiek - Amsterdamse achtergrond

Vakantieregeling
De GMR adviseert positief met betrekking tot de vakantieregeling 22-23.


