Agenda van de GMR-vergadering op de Willem de Zwijgerschool op 27 oktober 2020 om 19:30 uur

Peter Laman zal zich om 20:00 uur bij ons voegen.
1. Opening
2. Vaststellen notulist
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Kiezen nieuwe voorzitter, vaststellen/kiezen secretaris GMR
Sytske Rinsma (ouderlid Kastanjelaan) wordt gekozen als voorzitter
Marja Pit wordt gekozen als secretaris van de GMR.
6. MR & GMR reglement & statuut (Bijlage 1a-1d + bijlage 2)
De gewijzigde reglementen worden akkoord bevonden. Ze zullen worden gepersonaliseerd per
school en dan in de MR en in de GMR worden vastgesteld. De MR-reglementen worden getekend
door de voorzitter en de directeur van de school. De getekende reglementen worden bewaard
op de school en een versie komt op de website te staan. De vernieuwde reglementen zorgen niet
voor een andere werkwijze. De stukken die besproken worden op de GMR worden eerst in de
MR besproken. Om dit te bereiken is het wel noodzakelijk dat de stukken op tijd worden
verstuurd, zodat iedereen genoeg tijd heeft om ze te lezen en te bespreken.
7. Update PCBO (bijlage 3)
Corona:
Er is een wijziging in het corona-protocol van de stichting. Per 28 oktober zijn mondkapjes
verplicht voor bezoekers van de scholen.
Tot op heden zijn nog weinig leerkrachten positief getest, ondanks dat er veel leerkrachten zijn
getest. Tussen test en uitslag zit regelmatig veel tijd, dit zorgt voor veel werk om de opvang te
regelen. Tot nu toe gaat dat goed. Er wordt gevraagd naar eventuele plannen voor als er verder
maatregelen worden genomen. De stichting heeft geen nieuwe plannen of scenario’s mochten er
nieuwe maatregelen volgen. Dit is ook niet noodzakelijk, aangetoond is dat de stichting snel kan
schakelen en eris nu ervaring met twee verschillende lesmodellen.
Er zijn verder geen vragen over de Update PCBO september 2020
8. Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek (Bijlagen 4a-4e)
De cijfers van de diverse onderzoeken zijn goed. De MR-en kunnen de onderzoeken bespreken
met de directeur.
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9. Evaluatie GMR afgelopen schooljaar
De vergadering van 9 juni wordt geëvalueerd.
10. Ambitie GMR komend schooljaar
De ambitie van de GMR voor het komende jaar wordt besproken. De GMR wil graag een serieuze
gesprekspartner zijn voor het bevoegd gezag. De overleggen tussen GMR en bevoegd gezag
worden op een constructieve wijze gevoerd.
11. Notulen van 09 juni 2020 goedkeuren voor publicatie op de website
De notulen worden vastgesteld.
12. W.v.t.t.k
Er worden geen punten ingebracht
13. Rondvraag
-

Vergadering van 1 december wordt een online vergadering, starttijd 19:45.

14. Sluiting
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