GMR VELDVEST

Soort vergadering:

GMR/CVB

datum:
Tijd:

23-02-2017
19.30-21.30 uur

Notulen

GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl

Deel 1: GMR
1.

19.30 uur Opening
Aanwezig: Kris van der Velde, Hans Saris, Ellen Briër, Jacintha de Laat, Freek van Reen,
Theo Snelders
(GMR), Jos de Mönnink, Niek Coelen (CVB)
Afwezig met berichtgeving: Job van der Sijs, Henriëtte Thuijs, Monique Hovens, Sander
Jongerius, Harm-Jan Wijngaarden, Linda Vrijsen:
Afwezig

2.

19.35 uur Notulen vorige vergadering
Status:

Besluitvormend

Bron:

Notulen van 26-01-2017

Inhoud:

Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.

Notulen:

Taalkundige opmerkingen zijn verwerkt in de notulen van januari jl.
Het format voor verslag van bezoek aan MR-vergaderingen wordt in het achterhoofd
gehouden bij bezoek aan MR, niet als format gebruiken voor verslag!
In maart komt Klaas Koelewijn (directeur samenwerkingsverband passend onderwijs) op

*
3.

de vergadering. Theo zet dit op de agenda
19.45 uur verkiezingen en rolneming binnen de GMR na mei

Status:

Informatief

Bron:
Inhoud:

Stand van zaken m.b.t. het draaiboek en brainstorm over de taken

Notulen:

Rollen binnen de GMR:
Theo Snelders is in mei niet meer herkiesbaar. Daarom komt straks een secretaristaak
beschikbaar. Het is indien mogelijk wenselijk, als het dagelijks bestuur verdeeld is over
een ouder en een personeelslid. Wanneer een ouder secretaris is, moet die wel toegang
krijgen tot het systeem van Veldvest.
Theo verspreidt vóór de volgende vergadering de taakomschrijving secretaris. Volgende
vergadering denkt iedereen na over de invulling van de rollen en wat hij/zij daarin kan
betekenen. Dan proberen we daar een besluit over te nemen.
Bij de herhaalde oproep wordt dit ook vermeld, dat we mogelijk iemand zoeken met
interesse in mogelijk een secretaris-/voorzitterstaak.
Degenen, die inlichtingen hebben opgevraagd, worden nogmaals persoonlijk benaderd.
We moeten er dicht op zitten, om het warm te houden.
Voor alle duidelijkheid: Linda Vrijsen en Sander Jongerius zijn reglementair aftredend en
stellen zich herkiesbaar,
Job van der Sijs en Theo Snelders treden af en stellen zich niet meer herkiesbaar. We
hebben dus minimaal een ouder en een personeelslid nodig.

4.

19.50 uur Opleidingsmogelijkheden (G)MR-leden
Status:

Informatief

Bron:
Inhoud:

Voorstel voor mogelijk aanbodopleiding van nieuwe leden.

Notulen:

We inventariseren aan het eind van een schooljaar de behoeften naar een opleiding bij de
Mr-en. We organiseren dan een opleidingsmogelijkheid in het begin van een schooljaar.
We kunnen dan een instantie benaderen, die de cursus verzorgt. Het aanbod geldt voor
nieuwe leden en voor zittende leden, die hun kennis willen opfrissen.

5.

20.00 uur Jaarverslag 2016
Status:

Besluitvormend

Bron:

Jaarverslag 2016

Inhoud:

Doornemen van jaarverslag, aanbrengen van correcties, verbeteringen en toevoegingen.

Notulen:

Het verslag is rondgestuurd. Theo Snelders redigeert de tekst en stuurt die naar Ellen, die
ze doorneemt om het taalkundig te vervolmaken. Daarna kan het verslag naar het bestuur
gestuurd worden ter opname in het jaarverslag van Veldvest.

6.

20.10 uur reglement en statuut
Status:

Informatief

Bron:

Modelreglement GMR

Inhoud:

Voorzet voor aanpassing reglement en statuut.

Notulen:

De reglementen voor GMR en MR zijn door Kris en Theo doorgenomen. Het reglement is
aangevuld met de invloed op de toezichthouder. Daarnaast is de klokkenluidersregeling is
opgenomen. Beide reglementen worden wordt aan het CVB ter beschikking gesteld ter
verspreiding. Het statuut en huishoudelijk reglement GMR worden volgende vergadering
geagendeerd. Het statuut is een statuut, geldend voor heel Veldvest, het huishoudelijk
reglement is voor iedere (G)MR een eigen samen te stellen reglement.

7.

20.25 uur Rondvraag
Ellen: Er is sinds een zakboek medezeggenschap uitgegeven doorexpertisecentrum
onderwijsgeschillen. Dit kan makkelijk zijn. Theo bestelt er enkele (5).
Freek: 16 mei en 22 november is er een bijeenkomst gepland met GMR en RVT. Op die
bijeenkomsten zullen enkele leden van de GMR en enkele van de RVT samen zeken
bespreken. Hans wil graag bij de bijeenkomst waar Jos van Daele (financiën) bij ie en Kris
wil graag bij de bijeenkomst zijn, waar de personele functionaris bij zit.

Deel 2: GMR/CVB
8.

20.35 uur Notulen vorige vergadering
Status:

Besluitvormend

Bron:

Notulen van 26-01-2017

Inhoud:

Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.

Notulen:

Geen opmerkingen

9.

20.40 uur Marap
Status:

Informatief

Bron:

Marap tweede helft 2016 (managementrapportage)

Inhoud:

Verhelderende vragen stellen over de inhoudelijke marap.

Notulen:

De wet m.b.t. de invoering van het lerarenregister is uitgesteld. De definitieve invoering is
een jaar uitgesteld. Dit is het gevolg van niet juridisch afgedekte rechtspositionele
gevolgen van het niet voldoen aan de registratie. Veldvest faciliteert het mogelijk maken
van voldoen aan de regels voor opname in het register. Tevens is men bezig met het
collectief professionaliseren van de werknemers.
Ellen mailt Henriëtte haar taalkundige aanwijzingen omtrent de beschrijvingen in de
marap.

10.

20.50 uur Professionalisering
Status:

Informatief, instemmingsaanvraag

Bron:

Professionaliseringsbeleid Stichting Veldvest

Inhoud:

Uitleg van Jos de Mönnink en vraag om instemming met het beleid.

Notulen:

Het meta-onderzoek van de KPC-groep over de professionalisering binnen Veldvest is aan
de GMR toegezonden. toegezonden gekregen. Het geeft een positieve feedback van het
rendement van de inspanningen. De normativiteit van de stichting is steeds het kader
geweest, waarin de opleiding geplaatst is. Jos de Mönnink geeft tevens een uitleg van
bijgevoegde presentatie.
De GMR stemt in met het professionaliseringsbeleid van Veldvest

11.

21.20 uur Evaluatie vergadering
Status:

12.

Bron:

Deze vergadering

Inhoud:

Reacties op het verloop van de vergadering en de inhoud.

Notulen:

goede vergadering. Interessante uitleg.

21.25 uur Rondvraag
Is de vergoeding van een ouderlid bespreekbaar, wanneer hij/zij een extra taak bijv. als
secretaris op zich neemt? De GMR doet hiervoor een voorstel.
DE GMR verstrekt het bestuur de voorstelreglementen en statuut. Theo neemt het advies
ter kantore met hen door.

