
  
  

Beste leden van de GMR,  

  

Hierbij de notulen van de vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op 

dinsdag 10 september.  

  

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

 

• Aanwezig: Akkelien, Douwina, Iwan, Rutger, Patrick, Renske (iets later), Sita, Edith, 

Engelien, Ate, Hennie, Mariska 

• Afgemeld: Stijntje, Baukje 

 

  

2. Mededelingen/ingekomen stukken  

• Komende vergaderingen beginnen om 19.30 en worden gehouden in het 

servicebureau van (nu nog) Odyssee in Sneek. 

 

3. Recente ontwikkelingen & samenwerking 

 Geen opmerkingen 

 

4. Reglement en statuut GMR na fusie 

Onderstaand volgen de artikelnummers waar de GMR vragen of opmerkingen bij heeft. 

Statuut 
 

• Kernwaarden: Dialoog is geen kernwaarde. Wordt teruggekoppeld naar CvB. 

• Missie: dient een stip op de horizon te zijn. Wat vinden wij belangrijk? 

i. Verzoek van het toekomstig CvB om na te denken over hoe we in het 

statuut medezeggenschap nog sterker kunnen neerzetten dan nu het 

geval is 

• Art. 3.4: minimaal 2 leden is wel erg weinig 

• Art. 4: “tenminste“ moet zijn “ten minste” 

• Art. 5.3: verspreiden onder MR-en kan ook inhouden: op de website van de school 

plaatsen. 

• Art. 5.4: is dit haalbaar? Kunnen we het terugbrengen naar ten minste 1 keer per 

jaar? 

• Art. 8.1: Iwan gaat dit herschrijven en een nieuw voorstel volgt op de volgende 

vergadering. 

• Art. 9.3: Wat wordt bedoeld met het dagelijks bestuur? 

• Art. 13: kan er uit 

Reglement medezeggenschap 

 Art. 6 lid 3: wordt eruit gehaald, is niet meer van toepassing.  

 Art. 8 lid 1 moet worden herzien 

 Art. 16 Op initiatief van GMR kan er uit. 



 Art. 17 lid 4: functie Algemeen Directeur klopt niet, moet voorzitter CvB zijn 

 Art. 26 lid 1h: is dit niet iets voor de MR? 

 Art. 31 lid 6: in het statuut (art 4 lid 5) wordt gesteld dat de schoolvakanties geen 

opschortende werking hebben. Is in tegenspraak met dit artikel 

 

5. Voordracht H. Werkman voor RvT vanuit GMR 

• De GMR-leden van de Gearhing hebben geen bezwaar tegen de voordracht 

 

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

• Geen vragen  

  

7. Sluiting  

 

  

  


