GMR vergadering 18-04-2017

* = besluit * = actie
Verslag GMR vergadering 18 april 2017
Aanwezig: Nico Schilder, voorzitter (Windvaan), Karin Jonker (Montessori), Doreen Orsel (Montessori), Jeroen Spelbrink
(Klipper), Kees Kroon (Klipper), Sandra Roemer (Ooievaarsnest), Margreet Stroet (Kimop), Marianne Dernison (Zonnewijzer),
Perin de Jong (Zonnewijzer), Jacqueline van den Hof (Jules Verne), Anna Genq (Jules Verne), Paula Hollander (Wereldwijzer),
Inge Klaij (Bussel), GeertJan Nelson, Mariëlle Overboom (notuliste)
Afwezig met bericht van verhindering: Ans Kok (Socrates), Petra van Lunteren (Klipper), Carrin Dienaar (Socrates),

1. Opening
Nico opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Project(en) Wereldwijzer:
- Paula geeft buiten uitleg over Beweegwijs en de inrichting van het schoolplein mbt Beweegwijs.
Punten voor het besloten gedeelte:
IKC
Omdat er binnen de Montessorischool onrust heerst mbt IKC wilden zij dit punt vandaag bespreken
en zijn daarom afgelopen vrijdag de stukken hieromtrent verstuurd.
De onrust is ontstaan na een mail van de Mariaschool waarin werd gevraagd om samenwerking
mbt IKC. Daarna heeft de Mariaschool aangegeven toch niet te willen samenwerken en
communiceren zij wel (oa op hun website) dat zij een IKC krijgen.
De Montessori heeft daarna een gesprek gehad met GeertJan, maar nog steeds is niet alles helder.
Met name de rol van de GMR, had de GMR al niet betrokken moeten worden in de IKC procedure
tot nu toe? GeertJan geeft uitleg hieromtrent.
De gemeente Hoorn heeft het initiatief genomen om alle betrokkenen die te maken hebben met de
ontwikkeling van kinderen uit te dagen in het schrijven van een IKC nota. Deze gemeentelijke visie
is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit stuk is geen visienota van Talent, maar van de
gemeente, wel gedragen door alle bestuurlijke organisaties.
Vervolgens zijn Penta, Talent en SKH nav deze visienota bij elkaar gaan zitten en hebben besloten
te willen onderzoeken hoe we meer kunnen samenwerken ipv concurreren. Hiervoor hadden zij
eerst mandaat nodig van alle Raden van Toezicht alvorens hier verder over te communiceren.
EtuConsult is gevraagd om het onderzoek uit te zetten. Zij zullen binnen alle lagen van de
stichtingen verkennen hoe wordt gedacht over deze samenwerking.
Afspraken:
- Wanneer dit positief is, zal de procedure verder worden uitgewerkt en zal ook de GMR hierbij
worden betrokken. Als het gaat om een IKC in een bepaald gebied, zal dit worden
gecommuniceerd binnen de MR, als het op stichtingsniveau is, zal dit binnen de GMR worden
behandeld.
- GeertJan zal de communicatie vanuit de Mariaschool inzake IKC nogmaals met de bestuurder
van Penta bespreken, hij heeft hier zelf helaas geen invloed op.
- In de volgende GMR vergadering zal de visienota ter advies worden ingebracht. Nico checkt
nog of dit idd onder de bevoegdheden van de GMR valt
2. Vaststellen verslag GMR vergadering 15 februari 2017
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.
3. Mededelingen
Schoolvakanties
De extra tweede week meivakantie voor kinderen zal per school worden ingevuld.
Overzicht vergaderdata 2017-2018
Er is een aantal aanpassingen. Onderstaand de definitieve data voor 2017-2018:
donderdag 21 september 2017
Ooievaarsnest
dinsdag 7 november 2017
Montessori KB
Woensdag 13 december 2017
Socrates
Maandag 12 februari 2018
Zonnewijzer
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Dinsdag 17 april 2018
Donderdag 5 juli 2018

Klipper, Bres
Klimop

4. Bestuursformatieplan
De personeelsgeleding stemt in met het document. De oudergeleding geeft positief advies.
5. Proces aanstelling nieuwe bestuurder
Vandaag is de laatste GMR vergadering voor GeertJan. Nico doet nog een kort woordje, hij kijkt
positief terug op de samenwerking met GeertJan en zijn inbreng tijdens de GMR-vergaderingen.
Met betrekking tot de commissies, is de volgende vertegenwoordiging afgesproken:
Voorronde: Nico Schilder, A-commissie: Anna Genc, B-commissie: Paula Hollander.
6. Rondvraag
Nico Schilder geeft nogmaals aan dat de volgende vergadering zijn laatste vergadering is. Hierbij
het verzoek aan iedereen om na te denken wie vanaf volgend jaar voorzitter van de GMR wilt zijn.
Aanmelden kan bij Nico Schilder of Jeroen Spelbrink.
GeertJan houdt ook nog een kort afscheidswoordje. Hij heeft altijd met heel veel plezier bij Talent
gewerkt en elke dag het beste voor de ontwikkeling van de kinderen willen bereiken. Hij heeft
mooie dingen zien gebeuren op de scholen wat meer kan worden gedeeld, daarnaast zijn er ook
nog dingen die verbeterd kunnen worden op de scholen.
Er zit veel Talent binnen Talent. GeertJan wenst iedereen alle goeds toe en bedankt iedereen voor
de samenwerking.
De vergadering wordt gesloten om 21.00. De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag.
22 juni, om 19:30 uur (besloten deel). Het algemene deel zal plaatsvinden om circa 20.00 uur.
Locatie: Jules Verne, Orionstraat 135.
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