
 
 
AGENDA GMR 
 
Datum 11 maart 2021 
Tijd 20:00 – 22:00 uur 

Indeling 
 

19:15 – 19:45 uur vooroverleg (voorzitter en bestuur) Teams 
20.00 – 21.30 uur Deel 1 Teams 
21.30 – 22.00 uur Deel 2 (nabespreking zonder bestuurder) Teams 

Bijlagen 7 
 
 Onderwerpen Ter Bijlage 

 
1. Opening en agenda 

 
 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Geen ingekomen stukken 

 

Informatie 
(kort) 

 

3. Conceptverslag: 
• 26/11/2021 

 

 
Vaststelling 

 
3.1 
 

4. Voortgang bestuur:  
• Verslag bestuursvergadering 24/9/20 en 12/11/20 
• Managementrapportage sep-dec 2020 

 
Kennisname 
Kennisname 
 

 
4.1, 4.2 
4.3 

5. Organisatie en werkzaamheden GMR: 
 
• Plaatsing nieuwe leden in GMR commissies 
• Jaarverslag 2020 GMR 
• Code goed bestuur 
• Terugkoppeling commissie O&K: externe rapportage 

beoordeling eindtoetsen 
• Terugkoppeling commissie Huisvesting: ventilatie 
 
Standaard op agenda: 
• Jaarplanning 2021 GMR 
 
 

Bespreken 
 

 
 
 
5.1 
5.2 
 
 
 
 
5.3 
 

6. Rondvraag, sluiting 
 

  

 
 



 
AANBIEDINGSBRIEF 
 
 Onderwerpen 
1. UUOpening en agenda 

De voorzitter stelt met de leden en de bestuurder de agenda vast. 
 

2. UUMededelingen en ingekomen stukken 
Hier worden ingekomen stukken aangestipt en kunnen de leden en/of het bestuur 
korte mededelingen doen. 
 

3. UUConceptverslag 26/11  
De GMR wordt verzocht deze vast te stellen. 
 

4. UUVoortgang bestuur  
Het bestuur informeert de GMR over de voortgang. Ten aanzien van een aantal 
voorgenomen besluiten krijgt de GMR de gelegenheid advies te geven of (al dan 
niet) instemming te verlenen. 
 
• Verslagen bestuursvergadering 24/9/20 en 12/11/20 
Deze verslagen zijn ter kennisname. 
 
• Managementrapportage sep-dec 2020 
Deze managementrapportage is ter kennisname.  

 
5. UUOrganisatie en werkzaamheden GMR 

 
• Plaatsing nieuwe leden in GMR commissies 
De twee nieuwe GMR leden moeten nog in een commissie geplaatst worden. De 
twee oude GMR leden die worden vervangen zaten beiden in de commissie 
Personeel en Organisatie. 
 
• Jaarverslag 2020 GMR 
Het jaarverslag van de GMR is door de GMR zelf opgemaakt. 
Zijn er dan nog opmerkingen kunnen die morgen verwerkt worden en is het 
jaarverslag klaar. 
 
• Terugkoppeling commissie O&K: externe rapportage beoordeling eindtoetsen 
Bijeenkomst met Jan Vermeulen (senior beleidsmedewerker Onderwijs en 
kwaliteit)  
 
• Terugkoppeling commissie Huisvesting: ventilatie 
Bijeenkomst met Annemarie van Grinsven (beleidsmedewerker Huisvesting a.i.) 
 
Standaard op agenda: 
• Jaarplanning GMR 
 
 

6. UURondvraag, sluiting 
 

 


