
Notulen GMR-vergadering februari 2019 

  

Aanwezig: Iwan, Rutger, Alex, Douwina, Baukje, Henriëtte, Linda, Patrick 

Afwezig (met kennisgeving): Renske, Karin, Akkelien, Robert, Stijntje 

  

1. Opening en vaststellen van de agenda (inclusief rondvraag)  

 

- Vraag: Welke stappen moeten er genomen worden als een (O)MR haar statuten 

veranderd wil hebben?  

- Antwoord: OMR kan zelf niet statuut veranderen, moet instemming van de GMR voor 

zijn. Anders geldt wijziging voor alle andere OMR-en. (O)MR kan wel dingen onderling 

regelen in het reglement zolang dit niet strijdig is met het statuut. 

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken  

 

• Ziekteverzuimcijfers 2018 (ter informatie) 

i. Alex geeft een korte toelichting op de cijfers. Zien er goed uit. Zitten een 

paar kleine “vervuilingen” in, maar die hebben geen grote invloed op het 

geheel. Zvp is 10 procent geweest, nu 5 procent. 

• Memo GMR (ter informatie) 

i. Vraag van Iwan: is het toekomstige OT Noord niet te groot voor Gearhing-

standaard? Antwoord: het ligt in de lijn der verwachting dat een aantal 

scholen binnen die drie OT’s binnen een jaar of 5 dicht zullen gaan, omdat 

het leerlingenaantal gestaag daalt. Vooruitspelend daarop is dit de meest 

logische actie. 

 

3. Recente ontwikkelingen & samenwerking  

• Intentieverklaring G&O (ter informatie) 

i. Wordt verschoven naar de volgende vergadering, omdat dit document niet 

bij de stukken voor deze vergadering zat. 

• Rol GMR in proces G&O 

i. GMR wordt intensief betrokken bij het proces d.m.v. pressure-cookers 

(intensieve bijeenkomsten met relatief kleine groepen) die verschillende 

onderwerpen zullen behandelen. 

 

4. Bustour 2 april 

• Wat willen we hiermee? 

i. Idee is om samen met de GMR van Odyssee de bustour te houden. Alex 

gaat hier achteraan. 

 

5. Reglement GMR 

• Bijlage 



i. Statuten zijn vorig jaar al besproken en kunnen openbaar gemaakt worden. 

Verder wordt er even pas op de plaats gemaakt i.v.m. de (mogelijke) 

aanstaande fusie. 

 

6. Rondvraag / w.v.t.t.k.  

• Zie punt 1 

  

  

  


