VASTGESTELDE NOTULEN VERGADERING GMR
D.D. 30 JANUARI 2017
Aanwezig namens het bestuur

: Jan Rath, Albert Strijker

Aanwezig namens de personeelsbegeleiding

: Ciska Smit, Mirjam de Meijere, Arie van Rij, Koen Anthoni,
Frits de Koning, Richard Stet en Niesjen Spencer-Maters

Aanwezig namens de oudergeleding

: Erik Laarhoven, Guido Pieters, Timo Bosma

Aanwezig namens de leerling-geleding

: Joëlle van de Sande, Jesse Thomassen

Afwezig met afbericht

: Isabella Hoppe, Vanna Kunst

1. Opening en mededelingen

Welkom en opening door Timo Bosma om 19.30 uur.

2. Vaststelling agenda en notulen



Agenda wordt vastgesteld.
Zowel de notulen van 28 november 2016 als de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld met één
wijziging: Erik Laarhoven i.p.v. Erik van Laarhoven.

3. Instemming stukken
De GMR verleent instemming aan het Medezeggenschapsstatuut en het Medezeggenschapsreglement.
Daarnaast wordt het eigen huishoudelijk reglement vastgesteld.
Afgesproken wordt dat de gezamenlijke conceptbrief die nu bij de stukken zit, zal worden toegevoegd aan
het concept (D-)MR-reglement dat elke (D-)MR zal ontvangen namens het bevoegd gezag. De afdeling
communicatie van het Bestuurs-en servicebureau zal voor de verzending zorg dragen.

4. Protocollen en regelingen
Communicatie rond vastgestelde regelingen en protocollen.
Alle nieuwe regelingen en protocollen worden door de afdeling communicatie op de websites scholen,
Dunamare Onderwijsgroep en op intranet geplaatst. Maar er is meer nodig, belangrijk is dat het 'levende
documenten' zijn en dat dat ook met name goed onder de aandacht wordt gebracht bij leerlingen, ouders
en medewerkers. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de integriteitscode en de code gebruik social media.
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Besloten wordt dit thema centraal te stellen op de eerstvolgende studiemiddag CvB en GMR. Om de
verwachtingen van een dergelijke bijeenkomst scherp te krijgen zal een kleine delegatie deze middag
voorbereiden. Erik Laarhoven, Mirjam de Meijere, Joëlle van de Sande, Jan Rath en de afdeling
communicatie.

Brief van en gesprek met Joep Bost, docent Haarlemmermeer Lyceum.
De GMR heeft gesproken met Joep Bost met name over de kern van zijn boodschap over de afdracht van de
scholen voor' centrale activiteiten' van 6,5 % en de communicatie vanuit Dunamare Onderwijsgroep.
Besloten wordt dat Guido Pieters hem het aanbod doet om aan de hand van enkele concrete voorbeelden
de meerwaarde van Dunamare nog eens te bespreken. Daarnaast zal Joep Bost namens de GMR een
schriftelijk antwoord op zijn brief ontvangen.
Het CvB zal dit ook in een aparte brief doen. Zijn brief is inmiddels zowel aan de leden van de directieraad
als aan de leden van de Raad van Toezicht gestuurd.
Er is overigens in november reeds uitvoerig op school door Jan Rath over deze onderwerpen met hem
gesproken.
De hoogte van de bovenschoolse bijdrage wordt jaarlijks heroverwogen in de kaderbrief en wordt
vervolgens in de Directieraad, de financiële commissie van de GMR en de GMR aan de orde gesteld.
Deze brief kan ook als een bevestiging gezien worden dat het goed is om in onze studiemiddag het te
hebben over de communicatie vanuit Dunamare Onderwijsgroep.

5. Vervolg afspraken, rondvraag en afsluiting






Joëlle van de Sande vraagt naar de afdracht scholen aan Nova i.v.m. de VAVO. Albert Strijker geeft aan
dat 95% van de bekostiging doorgaat naar Nova. De school schiet erbij in. In de komende kaderbrief zal
hierover een passage worden opgenomen.
Frits de Koning geeft aan dat het vaak voorkomt dat je vroegtijdig uit Magister wordt gezet waardoor je
steeds opnieuw moet inloggen. Zou daar naar gekeken kunnen worden? Albert Strijker laat dit
navragen.
Arie van Rij heeft een e-mail ontvangen van Arwen Scholten met een vraag over de toegankelijkheid
van o.a. wetenschappelijk onderzoek voor docenten. Kan goed zijn voor de scholen en Dunamare
Academie. Arie stuurt de e-mail door aan CvB.
Albert Strijker waarschuwt dat abonnementen vreselijk duur zijn. Mogelijk dat het via een collega die
zowel hier als op een Universiteit werkt, te regelen valt.
Wie weet kan tijdens de volgende vergadering de website gepresenteerd worden.
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