GMR vergadering 01-11-2016

* = besluit * = actie
Verslag GMR vergadering 01 november 2016
Aanwezig: Nico Schilder, voorzitter (Windvaan), Petra van Lunteren (Klipper), Inge Klaij (De Bussel), Lonneke Tol
(Montessori), Doreen Orsel (Montessori), Sandra Roemer (Ooievaarsnest), ouder school (Ooievaarsnest), Margreet Stroet
(KlimOpp), Carrin Dienaar (Socrates), Ans Kok (Socrates), Paula Hollander (Wereldwijzer), Ann van Boxtel (Wereldwijzer),
Marianne Dernison (Zonnewijzer), Perin de Jong (Zonnewijzer), Jacqueline van den Hof (Jules Verne), Thalia Heijdenrijk
(Windvaan), GeertJan Nelson, Mariëlle Overboom (notuliste)
Afwezig met bericht van verhindering: Jeroen Spelbrink (Klipper)

1. Opening
Nico opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Project(en) Ooievaarsnest:
- Het afgelopen jaar is er veel intern verbouwd. Sandra geeft een rondleiding door het gebouw.
- Momenteel heeft Het Ooievaarsnest geen directeur. Dit wordt tijdelijk ingevuld door Ann (en
Sandra op vrijdag) als aanspreekpunt en Marino van Montfoort als eindverantwoordelijk directeur.
In overleg met de MR wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar dit is een vertrouwelijke
procedure waardoor er verder niks over kan worden gezegd.
Punten voor het besloten gedeelte:
- Paula vraagt of we verder moeten gaan met de korte presentatie van de ontvangende school.
Bijna elke school is aan bod geweest en zij heeft het gevoel dat punten aan het einde van de
vergadering sneller worden behandeld vanwege de tijd. Er wordt over gestemd, maar de meeste
aanwezigen zijn voor handhaving van dit agendapunt. Wel met een maximum van 5 minuten.
- Tijdens de laatste onderwijsinspectie ervaarde zij stress en onrust bij zowel leerkrachten als
leerlingen. Hebben andere scholen dat ook ervaren?
Leerkrachten vinden het vaak wel spannend, ook bij Klimop vonden leerlingen het spannend. Op
de andere scholen is die ervaring niet zo. Het scheelt per kind en misschien ook per inspecteur.
2. Vaststellen verslag GMR vergadering 22 september 2016
- Margreet had zich afgemeld, maar dit is niet vermeld.
- Er is nagedacht over het aanvullen van het kernteam. Ans geeft aan dit te willen doen.
- Bezoek RvT. In principe vindt er 1x overleg met en 1x zonder CvB plaats. Het gesprek zal
plaatsvinden met het kernteam, de overige GMR-leden zullen ook worden uitgenodigd en
kunnen aansluiten.
- Pg. 2: Nadia is wel gestopt met de GMR, niet met de MR.
3. Mededelingen
Wetsvoorstel versterking bestuurskracht:
Dit is is zojuist besproken. 1x overleg met en 1x zonder CvB. Het gesprek zal plaatsvinden met het
kernteam, de overige GMR-leden zullen ook worden uitgenodigd en kunnen aansluiten.
Nieuw RvT-lid
Donderdag vindt een tweede gesprek plaats met een kandidaat.
Herbenoeming RvT-lid
Ans en Thalia geven aan hun oordeel namens de GMR te willen geven met betrekking tot de
herbenoeming van een RvT-lid. Koos zal hen informeren en eea met ze doornemen.
Inspectiebezoeken
Vandaag is Klimop officieel als zwak beoordeeld. Er is wel goede feedback gegeven waar de school
en Talent iets mee kunnen. De eindopbrengsten zijn voor het 3e jaar onvoldoende waardoor ze
zwak zijn beoordeeld. In juni 2017 komt de inspectie nogmaals zodat de inspectie nog volgens het
oude kader kan beoordelen.
Zonnewijzer heeft gisteren inspectiebezoek gehad en heeft het basisarrangement weer gekregen.
Voor de herfstvakantie hebben Tweemaster en Fluitschip ook het basisarrangement gekregen.
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4. Geactualiseerde bijstelling gesprekkencyclus
De kaders zijn duidelijk genoeg, de vragen die er zijn gaan meer over de invulling die hier per
school aan wordt gegeven.
Er wordt door de meerderheid ingestemd met het stuk met de onderstaande toevoegingen:
- Er zal expliciet worden vermeld dat IB’ers geen beoordelings- of functioneringsgesprekken
mogen voeren.
- Deze nieuwe gesprekkencyclus zal na een jaar worden geëvalueerd.
De ouders geven positief advies.
5. Rondvraag
Sandra: Viering Sinterklaas
Zijn er Talentbreed afspraken met betrekking tot de viering van Sinterklaas.
GeertJan licht toe dat er morgen tijdens het directeurenoverleg een standpunt Talentbreed wordt
ingenomen.
Nico: rol voorzitter
Nico geeft aan de GMR met ingang van volgend schooljaar te verlaten. Hij vraagt iedereen na te
denken over opvolging.
De vergadering wordt gesloten om 21.05. De volgende vergadering zal plaatsvinden op
maandag 19 december, om 19:30 uur (besloten deel). Het algemene deel zal plaatsvinden om
circa 20.00 uur. Locatie: Tweemaster, Ark 1 te Hoorn.

2

