Notulen GMR Paraatscholen
Schooljaar:
Nummer:
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Notulist:

2019-2020
001
12-09-2019
St.Ludgerusschool
20.00 u – 22.00 u
Brigit

Aanwezig: Hanny, Marcel, Christine, Dave, Karolien, Peter, Bram en Natasja
Afwezig m.k.g.:
Gasten: Marjolein en Frans (bestuurders) en S.G.

1.

Opening
Welkom aan iedereen, speciaal welkom aan S.G. Zij stelt zichzelf voor.

2.

Vaststellen notulen 03-07-2019 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten lijst wordt bijgewerkt.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken:
- Concept protocol medicijnverstrekking en medisch handelen.
Actie: Bijlage 4 – Bel direct de huisarts en/of specialist van de leerling, deze regel
verwijderen uit het protocol.
Protocol medicijnverstrekking komt terug in de vergadering van 05-11-2019 – ter
instemming.
- Veiligheidsbeleid Paraatscholen
Aanvullende informatie op dit beleidsstuk is op 9 september door bestuurder rechtstreeks
verstuurd naar de werkgroep. Het protocol is aangepast (m.n. hoofdstuk 2 is tekstueel
aangepast). De opmerkingen van de werkgroep waren al verwerkt. Kunnen jullie er naar
kijken, dan kan dit, samen met het protocol AGSI, de volgende GMR vergadering, 5
november, op de agenda komen.
Protocol veiligheidsbeleid komt terug in de vergadering van 05-11-2019 – ter instemming.

4.

Informatie vanuit het bestuur (Frans/Marjolein)
- Het strategisch beleidsplan Paraatscholen 2019 - 2023 (opbrengsten van Paraatcafe’s,
regiegroepen/ambitiegroepen) is klaar en ligt bij de drukker.
Op dinsdag 8 en woensdag 9 oktober zijn er informatieavonden voor het personeel – De
rode draad door het strategisch beleidsplan.
Vragen vanuit de vergadering:
o Mag de oudergeleding van de GMR erbij aansluiten? Graag.
o Hoe krijgen (GMR)ouders de mail over deze informatieavonden? Marjolein stuurt
de uitnodiging door naar het secretariaat. Brigit zorgt voor verzending naar de
oudergeleding.
De GMR pakt dit moment om zich te presenteren/leden te werven.
Aanwezigheid GMR leden:
o Dinsdag
Peter - Karolien - Hanny – Christine
o Woensdag
Marcel – Dave – Natasja
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Hanny zorgt voor een statafel - Marcel zorgt dat er posters aanwezig zijn
Brigit maakt naambadges
- Verantwoording naar RvT.
Elke gezamenlijke vergadering rapporteren de bestuurders de stand van zaken
betreffende financiën en personeel aan de RvT.
Aanvullende informatie:
Op dit moment ligt het ziekteverzuim veel lager dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken
met de actieve houding van het bestuur met daarbij ondersteuning door P&O.
- Bestuur formatieplan
De gemaakte afspraken die weggeschreven zijn in het bestuur formatieplan worden strak
aangehouden. Opmerking van bestuurder: Laten we ervoor zorgen dat we als bestuur en
GMR een eenheid zijn. Als beleidsplannen zijn vastgesteld horen beide partijen zich
eraan te houden.
- Beleidsmatig en financiën
o Er ligt een voorstel om per 1 januari 2020 over te gaan tot werkgelegenheidsbeleid
voor de hele St. Paraat. Personeel wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.
Voor personeelsleden werkzaam in het bijzonder onderwijs moet er een nieuwe
akte van benoeming komen.
o Het voornemen is er om per 1 januari 2021 als één organisatie verder te gaan.
- Punten vanuit de GMR
o Verschil in Reflexis en Lima niet meer benoemen in de GMR. Werken alsof het al
één organisatie is.
o Ambitiegroepen (gelijk aan die vanuit het bestuur) i.p.v. werkgroepen.
o Gebruik maken van de kennis die we in huis hebben. Welke kennis kunnen we
waar inzetten?
o Werving nieuwe GMR leden. Het belang voor een vertegenwoordiging in de GMR
ligt ook bovenschools. Marjolein neemt dit punt mee als mededeling voor het BDS.
o Thema’s uitwerken voor onszelf.
- Afspraken vrijwilligersvergoeding leden oudergeleding GMR.
Er was onduidelijkheid bij het bestuur over de afspraken die er binnen de GMR zijn
omtrent vrijwilligersvergoedingen oudergeleding GMR.
Hierover is nu het volgende vastgesteld:
vergoeding GMR lid oudergeleding per schooljaar € 750,00
reiskosten vergoeding € 0,19 per km.
De leden van de oudergeleding vullen aan het eind van een schooljaar een
declaratieformulier in en leveren deze aan bij de financiële administratie van Paraat.
5.

Verkiezingen – stand van zaken
De “Paraat in beweging” week hiervoor gebruiken.
De planning is gemaakt. Voor de GMR staat gereserveerd, woensdag 16 oktober van
15.00 – 17.00 u. Locatie is nog niet bekend.
Vanuit de GMR zullen Peter - Marcel? – Dave en Bram aanwezig zijn.
Zodra er meer informatie over deze middag is horen jullie het.

6.

Eigen invulling agenda
Hoe gaan we hier invulling aan geven in het nieuwe schooljaar?

7.

(Her)inrichten werkgroepen
Ambitiegroepen
1. Communicatie
2. Financien en beheer

:
:

Peter – Bram - Natasja
Dave – Natasja – Marcel
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3. Identiteit
4. Onderwijs en kwaliteit
5. Personeel

:
:
:

Christine – Karolien Hanny/Karolien/Marcel Christine/Bram/Peter
Dave – Hanny – Karolien

- Innovatie moet in alle ambitiegroepen terugkomen.

- Brigit gaat navraag doen bij het bestuur om te weten wat de exacte omschrijving is van
de verschillende ambities
- Visie/missie vergadering van 14 oktober
Peter en Bram bedenken een werkvorm voor de vergadering. De locatie…..
Ook daar zorgen Bram en Peter voor. (8.

Rondvraag
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.

9.

Sluiting
21.40 uur.
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Jaarplanning GMR schooljaar 2019 – 2020

1
*
*

*
2
*
3
4
*
5
6
*

Datum
Donderdag 12 september
Vrijdag 20 september – 19.00 u
Woensdag 25 september

Type vergadering
Reguliere GMR vergadering
Etentje – afscheid GMR leden
Basiscursus
medezeggenschap( CNV)

Maandag 14 oktober
Dinsdag 5 november
Maandag 25 november
Woensdag 8 januari
Donderdag 5 maart
Donderdag 26 maart
Dinsdag 21 april
Woensdag 3 juni
Maandag 29 juni
Totaal 12 avonden

Extra vergadering missie/visie
Reguliere GMR vergadering
RVT – GMR
Reguliere GMR vergadering
Reguliere GMR vergadering
MR – GMR avond
Reguliere GMR vergadering
Reguliere GMR vergadering
RVT – GMR

Locatie
De Kei - L’voorde
Stadspomp Groenlo
De Kei – L’voorde
(St.Ludgerus- tijdelijke
locatie – V.veldseweg 12)
Op Koers - Varsseveld
Nader te bepalen
De Kei – L’voorde
Op Koers - Varsseveld
Nader te bepalen
De Kei – L’voorde
Op Koers - Varsseveld
Nader te bepalen
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