VASTGESTELDE NOTULEN VERGADERING GMR
D.D. 26 SEPTEMBER 2016
Aanwezig namens het bestuur

: Jan Rath, Albert Strijker

Aanwezig namens de personeelsbegeleiding

: Mirjam de Meijere, Koen Anthoni, Arie van Rij, Ciska Smit,
Nick Kesteloo

Aanwezig namens de oudergeleding

: Erik Laarhoven, Guido Pieters, Wouter Klaver,
Timo Bosma

Aanwezig namens de leerling-geleding

: Joëlle van de Sande, Vanna Kunst

Afwezig met afbericht

: Michiel Erijns (per september uit de GMR), Ronald
Brunsting, Frits de Koning

Afwezig zonder afbericht

: Jesse Thomassen

1. Welkom en opening door voorzitter Wouter Klaver. Na dankzegging voor de prettige samenwerking
draagt hij het voorzitterschap over aan Timo Bosma. Door verandering in taken op school zal Wouter
per 2016/2017 geen deel meer uitmaken van de GMR. Zowel de GMR als het CvB dankt hem voor de
inzet de afgelopen jaren en de wijze waarop hij het voorzitterschap heeft vervuld.
2. Agenda wordt vastgesteld met de toevoeging bij 4: Verkiezingen GMR leden.
Notulen 20 juni 2016 wordt vastgesteld met de wijziging dat Sanne van Bodegraven zich terugtrekt als
lid van de GMR (zie 7 rondvraag).
Actielijst wordt geactualiseerd (zie bijlage); de financiële cursus voor de leden van de GMR wordt
verzorgd door S. Post. Een cursus op maat (in overleg met de financiële commissie) op maandagavond
in de Dunamare Academie.
3. Mededelingen:
- Jan Rath meldt dat zowel op het Ichthhus Lyceum, het Coornhert Lyceum als het Haarlemmermeer
Lyceum (Baron de Coubertinlaan) tijdelijke huisvesting is geplaatst. Overleg met de gemeentes wordt
gevoerd i.v.m. de vergoeding kosten in het kader van de zorgplicht van de gemeente.
- Henk Tameling is benoemd tot waarnemend rector van het Coornhert voor maximaal één schooljaar.
- Er is een nieuwe subsidie aanvraag gedaan voor de Dunamare Opleidingsschool. Deze heeft een
nieuwe naam H2O en is een samenwerkingsverband tussen HvA, UvA en een aantal
Dunamarescholen. Samen opleiden van studenten lerarenopleiding.
Eind 2016 wordt duidelijk of de subsidie van 250.000 euro per jaar gedurende vier jaar wordt
toegekend.
4. Verkiezingen GMR leden: er zijn drie vacatures namelijk één voor de leerling-geleding en twee voor de
personeelsgeleding.
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De verkiezingen worden georganiseerd door de GMR en wel digitaal. De verkiezingscommissie van de
GMR pakt de procedure verder op. J. Rath wijst erop vooral ook de Directieraad hierbij te betrekken
zodat er voldoende publiciteit aan de verkiezingen gegeven kan worden. Afgesproken wordt dat hij een
brief hierover ter verspreiding van de Directieraad van Arie van Rij ontvangt.
- Concept protocollen. Na discussie stelt de GMR vast dat het niet noodzakelijk is om alsnog de
vertrouwenspersonen te betrekken bij de totstandkoming van de algemene klachtenregeling. M.u.v.
het protocol schorsen en verwijderen is er instemmingsrecht van de GMR. De GMR zal instemming,
respectievelijk een positief advies verlenen als het een verzoek hiertoe ontvangt van het CvB. Wel
graag duidelijk aangeven in dat verzoek welke wijzigingen alsnog zijn opgenomen naar aanleiding van
het overleg met de PGMR op 12 september jl.
5. Financiën
De commissie financiën heeft voor de zomervakantie gesproken met het CvB en controller S. Post over
deze stukken. Zij geeft een positief advies af. De GMR zal positief adviseren als het CvB hiertoe een
schriftelijk verzoek indient.
6. Rondvraag en sluiting
- Guido Pieters wijst erop dat de stukken te laat in bezit zijn gekomen van de GMR. Afgesproken wordt
dat in het overleg van het DB met het CvB hierop terug gekomen zal worden. Daarnaast geeft J. Rath
op een vraag van Guido Pieters een toelichting op de sluiting van de onderwijsvoorziening voor
vluchtelingen. Per september wordt overlegd met zowel andere schoolbesturen als gemeenten en
COA over de afhandeling van de gemaakte kosten.
- Verzoek van de commissie Financiën om het overleg met het CvB in juni één uur later te starten i.v.m.
de GMR vergadering dezelfde dag. De jaaragenda zal aangepast worden.
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