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In de vergadering van 19 oktober zijn de volgende zaken 
besproken: 

 Invulling secretarisrol GMR 

 Voortgang Planb2 

 Voortgang andere schooltijden 

 Voortgang CITO eindtoets 

 Invulling vacature Raad van Toezicht 

 Jaarstukken 2016 

 Notitie monitoring onderwijskwaliteit 

 Privacyreglement 

 Interim DB 

 Gesprekscyclus 

 Toekomst GMR 

 

Hans van Prooijen, de huidige voorzitter van de RvT, treedt 
per 1-1-2018 af volgens het rooster van aftreden. Hij is 2 
periodes lid van de RvT geweest. Hierdoor is er een vacature 
ontstaan en is er een sollicitatieprocedure opgestart.  
Na de gevoerde gesprekken draagt de RvT mevrouw  
K.H. Weening – Wedzinga voor ter benoeming in de 
gemeenteraad van 21 december 2017. 
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De werkgroep die zich bezighoudt met het 
onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
hervorming van de GMR heeft haar eerste 
bijeenkomst gehad. Deze bijeenkomst bestond 
voornamelijk uit brainstormen en mogelijkheden 
verkennen. Binnenkort heeft de werkgroep een 
overleg met de Vereniging Openbaar Onderwijs. De 
bedoeling is om in de vergadering van februari te 
komen met een voorstel. 
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Jaargang 3, nieuwsbrief 1 

 
De GMR heeft een toelichting gehad op de 
jaarstukken van 2016. Elk jaar wordt tijdens de 
behandeling van de jaarstukken in de GMR een 
onderdeel uitgelicht. Dit jaar is dat het onderdeel 
Materiële instandhouding. In een helder overzicht is 
gepresenteerd wat de inkomsten zijn en waar dit aan 
uitgegeven wordt. 

 

Jaarstukken 2016 GMR-vergadering 19 oktober 

 
In de GMR-vergadering van 22 juni is afgesproken om 
mevrouw Van Rossem als secretaris aan de GMR toe te 
voegen. In de zomervakantie is mevrouw Van Rossem ziek 
geworden waardoor zij deze rol momenteel niet in kan 
vullen. Binnen de GMR is er momenteel geen vervanger 
beschikbaar. Daarom is in de vergadering afgesproken dat 
mevrouw Buissink van het stafbureau voorlopig de rol van 
secretaris op zich neemt, tot iemand anders zich hiervoor 
meldt. 

Invulling secretarisrol GMR 

Invulling vacature RvT 

 
 De oudergeleding heeft ingestemd met het 

leerlingendeel van het privacy reglement. Vanwege 
onvoldoende quorum in de vergadering van 22 juni 
konden de ouders toen niet stemmen. De 
personeelsgeleding heeft toen al wel ingestemd met 
het medewerkersdeel.  
 

 De GMR heeft ingestemd met het instellen van een 
interim DB tot het moment dat duidelijk is hoe de 
GMR er in de toekomst uit gaat zien. 

 

 De personeelsgeleding heeft ingestemd met het 
onderdeel schooldirecteuren van de gesprekscyclus. 

 

Instemming 

Toekomst GMR 


