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Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda:
1.

Opening, welkom, vaststelling agenda, mededelingen

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Notulen 16 oktober 2018 en 13 november 2018 - ter vaststelling
Concept begroting 2019 - advies
Concept meerjarenbegroting 2019-2021
Duurzaamheid
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
IB-programma
Deelcommissies
Commissie onderwijs: drempelloos doorstromen
Samenstelling commissies
Rondvraag en sluiting
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Vaststellen notulen

(bijlagen)
(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)

(bijlagen)

De notulen van 16 oktober 2018 en 13 november 2018 zijn vastgesteld.
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Concept begroting 2019
•
•
•

De begroting 2019 is al besproken in de financiële commissie.
In de onderlinge GMR-vergadering heeft hoofd controller de
begroting gepresenteerd en uitgelegd.
De begroting is inmiddels ook aan de raad van toezicht gestuurd.

De voorzitter zal, op verzoek van de vergadering, in het DB aangeven dat:
 de GMR zich zorgen maakt over de dekkingsgraad
 de GMR graag op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de
uitgaven van DB en CvB
 de GMR graag zou zien dat de kosten voor CB en CvB ook in de Flashrapporten opgenomen worden
 de GMR in de begroting van 2020 graag de kosten voor CB en CvB
uitgesplitst zou zien.
De GMR adviseert positief op de begroting 2019.
Actie ambtelijk secretaris: brief met positief advies aan het college sturen.
Actie voorzitter: Bovenstaande punten in het DB aan het college overbrengen.
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Concept meerjarenbegroting 2019-2021

Het is slechts een richtlijn. Er hoeft geen advies over uitgebracht te worden.
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Duurzaamheid

De commissie duurzaamheid:
 Duurzaamheid staat nu op de agenda
 Duurzaamheid is uitgebreid besproken in de bijeenkomst met de Raad van
Toezicht, hier is ook een verslag van gemaakt.
 Esprit sluit aan bij de definitie van de World Commission on Environment and
Development van de Verenigde Naties.
 Er is nog geen eigen beleid, dat moet nog wel komen.
 Het beleid ligt bij de scholen.
 Het beleidsplan moet concreter.
De commissie duurzaamheid zal voor de volgende commissie-vergadering van 5
maart met een eisenpakket komen.
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Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
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Het onderzoek is niet verplicht.
De uitslag wordt niet aan derden doorgegeven.
Het doel: gezonder en duurzamer inzetbaar personeel.

IB-programma

Op Cartesius 2 is een IB-projectleider aangesteld. Er zal met de andere scholen
kennis worden gedeeld.
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Deelcommissies

De commissie onderwijs heeft de decanen van de Esprit-scholen uitgenodigd voor
een gesprek over drempelloos doorstromen (van VMBO naar HAVO). In januari
zullen de decanen bij elkaar komen. Zij zullen inventariseren wat er nodig is om het
drempelloos doorstromen succesvol te laten verlopen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht
aan lente- en zomerscholen. Welke kosten levert dat op, welke subsidies kunnen
daarvoor worden aangevraagd, hoe structureel zullen eventuele subsidies zijn? De
door de decanen opgestelde inventarisatie zal in de komende GMR-vergadering
worden besproken. De GMR zal een advies uitbrengen aan het college.
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Rondvraag en sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid, wenst ons een prettige
vakantie toe en sluit de vergadering.

