
                       Agenda GMR 

                 Datum: 05-04-2022Tijd: 19.00 uur RvT, aansluitend reguliere GMR vergadering om 19.45 uur    
  

                 Locatie: Praktijkschool Stedebroec  

 

Onderwerp Doel Aanpak 
1. Opening Welkom  

2. Agenda  Agenda vaststellen. Huidige agenda vaststellen. 

3. Concept notulen  
(01-02-2022) 

Concept notulen vaststellen  Per bladzijde doorlopen en eventueel aanvullende 
informatie geven. 

4. Mededelingen (ter informatie) 
 

(punten 4a-b-c-d-e-f-g met bijlage, 

bij geen vragen is de informatie 
gedeeld) 
 

 

a. Voortgang huisvesting IKEC & proces IKEC (met bijlage) 
b. Advies leerlijn digitale geletterdheid (met bijlage) 

c. Evaluatie begrotingsproces (met bijlage) 

d. Proces formatieplannen (met bijlage) 
e. Veltwerk – ICT transitie fase 1 (met bijlage) 
f. Verzuimmanagement (met bijlage) 
g. Kaders onboarding (met bijlage) 
h. GMR binnen Teams omgeving  

 

 
College van Bestuur informeert de GMR via de 

bijlagen. Vragen stellen ter verduidelijking is 

mogelijk, graag zelfs. 

5. Notulen RvT Concept notulen van 09-03-2022  ter informatie Mogelijkheid tot vragen stellen aan CvB. 

6. Beleid wet verplichte meldcode 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Bijlage met oplegger, ter instemming Mogelijkheid tot vragen stellen aan CvB. 

7. Medezeggenschapsstatuut Bijlage met oplegger, ter instemming 

-MR (Eenhoorn-Stormvogel) formeel verzoek tot instellen van een deelraad 
naar CvB met beschrijving van proces en ondertekening van de leden 
-Verleende instemming van CvB 
→ Proces en doel delen met de GMR 

Mogelijkheid tot vragen stellen aan CvB. 

8. Bewaartermijnen beleid Bijlage met oplegger, ter instemming Mogelijkheid tot vragen stellen aan CvB. 

9. Klachtenregeling Bijlage met oplegger, ter instemming Mogelijkheid tot vragen stellen aan CvB. 

10. Protocol schorsen en verwijdering Bijlage met oplegger, ter advisering  

11. Samenstelling GMR Voornamelijk bij IKEC sbo kijkend naar pariteitsbeginsnel. Bespreken 

12. Rondvraag  Korte vragen of zaken voor volgende agenda. 

Sluiting gezamenlijke gedeelte GMR en CvB 

13. Besluitvorming n.a.v. overleg CvB Besluitvorming bij de punten van het eerste deel van de vergadering. Besluiten nemen (punt 6-7-8-9) 
Advies (punt 10) 

14. Cursus MR basis Stand van zaken (Sytze) Datum prikken? 

15. Overleg GMR en inspectie Verloop van voorbereiding en gesprek Bespreken 

16. Rondvraag  Korte vragen of zaken voor volgende agenda. 

Sluiting laatste gedeelte GMR 


