
Geachte leden van de GMR, 
 
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad op dinsdag 3 november a.s. aanvang 20.00 uur (inloop om 19.45 
uur) in het Hotel Hajé te Joure. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jildou Loen (Vicevoorzitter GMR) 
 
 
Agenda 
 
1. Inloop met koffie en thee 
 
2. Opening en vaststelling van de agenda 
 
3. Installeren nieuw Dagelijks Bestuur GMR Gearhing 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken  

- Gearhing Akademy - Gearhing gaat samen met Nijegaast, de Greiden en Palludara 
een Akademie starten, vergelijkbaar met de Gearhing Akademy. Op dit moment 
worden er gesprekken gevoerd om het geheel vorm te geven. In iedere geval gaat 
Gearhing 25% van de workshops organiseren, de andere drie stichtingen ieder ook 
25% van de workshops. 
- Aanschaf en implementatie van Kurzweil binnen Gearhing – Gearhing heeft samen 
met Odyssee en De Opbouw Kurzweil aangeschaft ten behoeve van leerlingen met 
dyslexie. Hiervoor wordt/is bovenschools beleid geschreven. In hoeverre heeft de 
GMR instemmings- of adviesrecht in deze? 

 - Halfjaarlijkse declaratie personeelsgeleding GMR 
 
5.  Tussenevaluatie werken in onderwijsteams 

Het College van Bestuur neemt de GMR mee in de Tussenevaluatie werken in 
onderwijsteams. Het stuk is in januari 2014 opgesteld en ondertussen zijn diverse 
zaken opgepakt. Let op: de evaluatie is een intern document en niet bestemd voor 
brede verspreiding! De GMR heeft deze ter informatie ontvangen. 

 
6. Uitgangspuntennotitie 2016-2019 

Het College van Bestuur van Gearhing biedt de uitgangspuntennotitie 2016-2019 aan. 
Het CvB zal toelichting te geven, vragen beantwoorden en de zienswijze van de GMR 
vernemen. De notitie geeft de beleidsinput, uitgangspunten, leidende principes, 
kaders en het perspectief voor het bestuursprogramma en de integrale Gearhing 
begroting 2016 met een doorkijk naar de periode tot en met 2018. De GMR heeft 
deze notitie ter informatie ontvangen. 

   
7.  Begroting GMR 2016 
 
8.  Afscheid aftredende leden van de GMR 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 


