AGENDA GMR
Datum
Tijd
Indeling

Bijlagen

1 december 2022
19.15 – 22:00 uur
19.15 – 20.00 uur bezoek Raad van Toezicht
20.00 – 20.30 uur voorbespreking commissies
20.30 – 21.30 uur Deel 1 reguliere vergadering
21.30 – 22.00 uur Deel 2 (nabespreking zonder bestuurder)
9

Onderwerpen

Ter

Bijlage

Bezoek raad van toezicht
Onderwerp: rollen RvT en GMR
Voorbespreking commissies
0.

Presentatie Jan Vermeulen i.v.m. resultaten
eindtoetsen

1.

Opening en agenda

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

Informatie

3.

Conceptverslag:
• 20/10/2022

Vaststelling

3.1

4.

Voortgang bestuur:
• Bestuursverslag 20/6/22 (wordt nagezonden)
• Managementrapportage jul-sep 2022 (wordt
nagezonden)
• Jaarplan Stichting (wordt nagezonden)
• Meerjarenbegroting (wordt nagezonden)
• Vakantieregeling 2023-2024 (wordt nagezonden)
• Strategisch beleidsplan (wordt nagezonden)
• Vervangingsbeleid (wordt nagezonden)

Kennisname
Kennisname

4.1
4.2

Advies
Advies
Advies
Instemmen
Instemmen
PGMR

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.

Organisatie en werkzaamheden GMR:
• Thema door GMR zelf te bepalen voor 26/1/2023:
Kansen(on)gelijkheid?/Opleiding
• Planning BFP
• Terugkoppeling bezoek raad van toezicht
• Ambtelijk secretaris
Standaard op agenda:
• Onderwerpen/speerpunten commissies

6.

Rondvraag, sluiting

0.1

Bespreken

AANBIEDINGSBRIEF
Onderwerpen
Bezoek raad van toezicht
Onderwerp: rollen RvT en GMR
0.

Presentatie Jan Vermeulen i.v.m. resultaten eindtoetsen.

1.

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

2.

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

• Leerlingentelling 1/10
Dit document is ter kennisname.
3.
4.

Conceptverslag 20/10/2022
De GMR wordt verzocht deze vast te stellen.
U

Voortgang 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
Ter kennisname.
• Managementrapportage jul-sep 2022
Deze managementrapportage is ter kennisname.
• (Meerjaren)begroting (artikel 16 onderdeel a GMR-reglement)
De begroting wordt jaarlijks in meerjarig perspectief opgesteld voor een periode
van vijf jaren. De GMR ontvangt de begroting ter advies (artikel 16 onderdeel a
GMR-reglement).
De belangrijkste documenten die hun weerslag hebben op de begroting, zijn:
- Strategisch beleidsplan (2023-2026)
- Kaderbrief
- Begrotingskader
- Bestuursformatieplan
- De schoolplannen, uitgewerkt in de schoolbegroting en clusterbegrotingen
• Jaarplan Stichting
Voorheen heette dit document Kaderbrief. De GMR wordt om advies gevraagd.
• Vakantieregeling 2023-2024
Door de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (in Dordrecht) is net als voorgaande
jaren een definitief advies uitgebracht over het vakantierooster. Alle
schoolvakanties zijn bepaald door OCW. Er is bij het bepalen van die week
rekening gehouden met de examenperiode van het voortgezet onderwijs.
Tevens sluit het advies aan bij wat in de regio Rotterdam is afgesproken.
Voorstel is om conform dit advies positief te besluiten ten aanzien van dit
vakantierooster.

• Strategisch beleidsplan
De GMR wordt gevraagd om in te stemmen.
• Vervangingsbeleid
De PGMR wordt gevraagd om in te stemmen.
5.

Organisatie en werkzaamheden GMR
• Thema door GMR zelf te bepalen voor 26/1/2023
Het voorstel is om voor het thema ‘Kansen(on)gelijkheid’ te kiezen.
U

• Planning BFP
Graag wil we met jullie de planning van het Bestuursformatieplan (BFP)
afstemmen. Het BFP (instemming PGMR) staat komend jaar geagendeerd voor de
vergadering van 30 maart, maar in de planning redden we het niet om dan tijdig
de stukken aan jullie te sturen. Daarom willen we het volgende opties aan jullie
voorleggen:
1. we kunnen de GMR-vergadering van 30 maart verplaatsen naar 13 april.
2. we plannen een aparte vergadering in via Teams.
De overige punten op de agenda van 30 maart zijn:
- Jaarverslag GMR
- Marap en finrap Q4
• Terugkoppeling bezoek raad van toezicht.
• Ambtelijk secretaris.
Dit onderwerp is tijdens de vorige GMR vergadering besproken.
De commissie P&O zal met een voorstel komen.
Standaard op agenda:
• Onderwerpen/speerpunten commissies
6.

Rondvraag, sluiting
U

