
Agenda  GMR 16 maart  2022

Datum:19 januari 2022
Aanvang: 20:00 op bestuurskantoor

No. Onderwerp Punt: Besproken is:
1 Opening /

notulen/Vaststelling
van de agenda

Voorzitter opent de vergadering
Notulen van de vorige GMR-vergadering
staan op de website van WIO.
De agenda wordt vastgesteld.

Ter informatie worden de volgende
stukken aangeleverd:

● kort verslag stakeholders-overleg
26-01-2022

Ter vaststelling GMR:
● GMR Jaarverslag 2021

Ter instemming GMR:
● Bestuursformatieplan (PGMR)
● Invoering gezamenlijk

schoolmodel swv

Notulen zijn op de
website geplaatst.

2. Acties en
Mededelingen

Enkele  PGMR-leden hebben een
overleg gevoerd met Ralph betreffende
het aantal/percentage L11-leerkrachten.

Er is ook een gesprek gevoerd met
enkele collega’s, ouders en Ralph over
de verbetering van het schoolklimaat in
diverse gebouwen van de stichting.

3. Invoering
ondersteuningsteam
schoolmodel

Het CvB zal het voorstel voor de
invoering van een gezamenlijke
schoolmodel toelichten.

CvB geeft een
toelichting op het
ondersteuningsteam
en het het
schoolmodel.
Ondersteuningsteam
op scholen kregen
voorheen geld van het
samenwerkingsverban
d. Het
samenwerkingsverban
d is opnieuw
geformeerd. Thans
heeft het
samenwerkingsverban
d per school 11.000
Euro gereserveerd. Dit
is in de praktijk zeer
weinig voor elke
school apart om
concrete



hulp/begeleiding aan
de leerlingen te geven.
Samen met Spolt is
een nieuw
ondersteuningsteam
opgezet om
continuiteit aan
begeleiding te geven.
In eerste instantie zou
elke MR van de school
gevraagd worden om
hier goedkeuring aan
te geven.  Omdat elke
MR moet instemmen
wordt het op GMR
niveau getild.
De GMR stemt in met
het ondersteuningplan
naar schoolmodel.

4. bestuursformatieplan
In het bestuursformatieplan moet het
bevoegd gezag aangeven welke functies
van welke omvang, aard en niveau op
korte en lange termijn noodzakelijk zijn
voor het verwezenlijken van de
onderwijsdoelstellingen.

CvB geeft een
toelichting op het
bestuursformatieplan.
De PGMR stemt in
met het
bestuursformatieplan

5. terugblik
Stakeholders-overleg
26 januari

Planning volgende
stakeholders-overleg

Een samenvatting van het
stakeholdersoverleg staat in de drive.

GMR-leden geven een
terugblik op het
stakeholders overleg.
RvT vraagt
GMR-leden actief mee
te denken bij het
werven van een nieuw
RvT-lid, waarvoor de
GMR een bindende
voordracht mag doen.

voorzitter, secretaris
en Kim nemen deel
aan
stakeholdersoverleg
van 6 april as.

6. Jaarverslag GMR
kalenderjaar 2021

Secretaris en voorzitter hebben een
concept jaarverslag gemaakt.

Voorzitter en
secretaris leggen het
jaarverslag 2021 aan
het CvB voor.

7. Rondvraag Fusie effectrapportage
ligt bij B&W en brengt
binnenkort advies uit.

8. Sluiting vergadering




