Overleg GMR – College van Bestuur d.d. 22/06/2021 van 17:30 – 19:00
GMR
Sjaak Meerdink (voorzitter GMR-VO, secretaris, personeel Mundus)
Marit Pont (vice voorzitter GMR-VO, personeel Marcanti) (notulist)
Lideweij Lamers (vice voorzitter GMR-PO, personeel WSV)
Personeel
Dirk van der Zouwen (personeel Cartesius)
Jasper Beckeringh (personeel ALASCA) afwezig
Joep Klamer (personeel Eilanden) afwezig
Maarten Mensinga (personeel Berlage)
Cees Glastra van Loon (personeel Mundus)
Arjaan Bolt (personeel Europaschool)
Petra Mens (personeel AICS PO) afwezig
Niels Koopman (personeel 4e Gymnasium)
Paul Soree (personeel MSL)
Estevan Veenstra (personeel DENISE VO)
Johnny Bus (personeel DENISE PO) afwezig
Ouders
Henk Maul (ouder Spring High)
Guus ten Bosch (ouder MSL)
Michel Alders (ouder Eilanden)
Corné Bos (ouder WSV)
Joost Raessens (ouder AICS)
Leerlingen
Ariana Mihaita (leerling Berlage)
Johannus Liaghat (leerling 4e Gymnasium)
Centraal Bureau
Rien Kusters
Toehoorder:
Marlise Achterbergh (personeel DENISE VO)

A G E N D A Tijd
1. Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen
3. Mededelingen College van Bestuur
e. Intentieverklaring ROCvA-F en Esprit Scholen
Er wordt ingestemd met de intentieverklaring ROCvA-F en Esprit Scholen. Dit wordt
geagendeerd in het DB, de vinger zal aan de pols gehouden worden.
6. IBP Beleid
Voorstel om voor een double-bill te gaan. Nog niet instemmen met het voorstel en vragen
om een verhelderend visiestuk.
Rien Kusters schuift aan ter toelichting.
- Het doel van de documenten was om alle informatie leesbaarder te maken voor
ouders, leerlingen en medewerkers.
- Er is een lijst geüpdatet met welke systemen er gebruikt worden.
- De dataleks worden nu ook op een nieuwe manier geregistreerd.
Als Google niets verandert aan de privacy-instellingen raken zij dusdanig veel grote klanten
kwijt dat dit onwaarschijnlijk lijkt.
Er wordt nu nog niet ingestemd met het voorgestelde beleid, er wordt gevraagd om een
achterliggend visiestuk over hoe er wordt omgegaan met de publieke ruimte en wat de
uitvoering is van dit beleidsstuk.
7. Leerlingenstatuut
Er wordt ingestemd met het nieuwe leerlingenstatuut.
8. HR-zaken
a. Bestuursformatieplan
Er wordt ingestemd met het bestuursformatieplan.
9. Deelcommissies
Er zijn geen mededelingen vanuit de commissies
10. Rondvraag
- Er wordt nog een toelichting gegeven op het stuk rondom het overleg met de KOG
van de Raad van Toezicht en het DB. Leden hebben vragen bij de regie-rol van de
GMR die hierin genoemd wordt ten opzichte van de VMR’en. Er wordt uitgelegd dat
dit is om VMR’en met elkaar in contact te brengen en elkaar op ideeën te brengen,
evenals om te signaleren wat er op de verschillende scholen speelt en te kijken of de
GMR daar iets mee kan.
- Er wordt een vraag gesteld rondom de leerstoel Transformatieve School: Kan deze
leerstoel nogmaals geagendeerd worden en waarom wordt er nu juist gekozen voor
een samenwerking met hem? Dit zal worden geagendeerd in het overleg met het DB.
- Er wordt een voorstel gedaan om de commissie duurzaamheid te laten
samenwerken met de verschillende VMR’en. Hier wordt positief op gereageerd.

-

-

Functioneren van de GMR: Er wordt benoemd dat de inhoudelijke discussie van het
begin van de vergadering aantoont wat de GMR kan betekenen en dat dit vaker voor
zou moeten komen.
De suggestie wordt gedaan om bij vergadering te labelen wat al langer speelt, dan
kunnen nieuwe leden in de Drive de geschiedenis hiervan terugvinden.
Er wordt gevraagd hoe online stemmingen georganiseerd dienen te worden: dit zal
via de chat gaan.
Agenda voor volgende keer: bureau Veltwerk doet een groot deel van de ICT. De
transitie van de ICT-systemen is nog niet geëvalueerd. Dit wordt geagendeerd.

11. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten.

