
 
 
AGENDA GMR 
 
Datum 15 april 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 6 
 
 Onderwerpen Ter Bijlage 

 
1. Opening en agenda 

 
 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
• Geen ingekomen stukken 
• Bedrijfsvoering 
• Procedure benoeming bestuurder 

- Bemensing benoemingsadviescommissie 
 

Informatie 
(kort) 

 
 
 
 
 

3. Conceptverslag: 
• 11/3/2021 

 

 
Vaststelling 

 
3.1 
 

4. Voortgang bestuur:  
• Verslag bestuursvergadering 3/12/20 
• Protocol Ongewenst bezoek 
• Bestuursformatieplan 

 
• Samenwerking HU 

 

 
Kennisname 
Kennisname 
Instemming 
P-geleding 
Advies 

 
4.1 
4.2 
4.3 
 
4.4 

5. Organisatie en werkzaamheden GMR: 
 
• Plaatsing nieuwe leden in GMR commissies 
 
Standaard op agenda: 
• Jaarplanning 2021 GMR 

- Onderwerpen en afvaardiging gesprek rvt 20 mei 
 
 

Bespreken 
 

 
 
 
 
 
5.1 
 
 

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 11/3  
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. 
 
• Verslag bestuursvergadering 3/12/20 
Dit verslag is ter kennisname. 
 
• Protocol Ongewenst bezoek 
Het protocol is opgesteld om in voorkomende gevallen een leidraad te hebben hoe 
te handelen als er mensen bij de school zijn die daar niet gewenst zijn. 
 
• Bestuursformatieplan (BFP) 
Het BFP biedt de uitgangspunten voor het vaststellen en toekennen van 
formatieve middelen voor het komend schooljaar op zowel school-, cluster- als 
bovenschools niveau. Daarbij geeft het een vierjarig perspectief op het 
formatiebeleid van O2A5. Conform het GMR-reglement artikel 17c heeft de 
personeelsgeleding van de GMR instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het 
vaststellen of wijzigen van de formatie. De GMR wordt verzocht om in te stemmen 
met het BFP. 
 
• Samenwerking HU 
In bijgevoegde notitie wordt toegelicht waarom O2A5 met de Hoge school Utrecht 
(HU) wil samenwerken. De GMR wordt om advies gevraagd op basis van artikel 11 
lid 1 onderdeel d WMS. 

 
5. UUOrganisatie en werkzaamheden GMR 

• Plaatsing nieuwe leden in GMR commissies 
Jeffrey Boyten moet nog in een commissie geplaatst worden. Het GMR-lid dat hij 
vervangt zat in de commissie Personeel en Organisatie. 
 
Standaard op agenda: 
• Jaarplanning GMR 
 
 

6. UURondvraag, sluiting 
 

 
 
 


