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Opening 

Voorzitter heet welkom 
Speciaal welkom voor de nieuwe leden. 

Afwezig: Annemieke en Monique  
 
Peter is een nieuw personeelslid en stelt zichzelf voor. Ook de andere leden stellen zich 
voor. We verkennen een aantal actuele zaken omtrent het onderwijs. 
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Mededelingen en agenda vaststellen 
 

Actiepunten: 

SEB en CPO enquête uitzetten en antwoorden inventariseren. Actie: secretariaat 
 

Agenda wordt goedgekeurd. 
 
Er wordt uitleg gegeven over de uitbreiding van taken omtrent het secretariaat. Wiel 
Pieters, ambtelijk secretaris, stopt per 1 november en zijn taken worden overgenomen 
door het secretariaat. Zij zullen het notuleren, het maken van een activiteitenplanning en 
het maken van het jaarverslag overnemen. 
 
Stand van zaken omtrent verhuizing medewerkers SEB wordt verder toegelicht. Enquête is 
door secretariaat uitgezet. Zij zullen na een aantal weken een terugkoppeling verzorgen. 
 
Stand van zaken m.b.t. uitvragen CPO`ers over nieuwe functiehuis. Enquête is door 
secretariaat uitgezet. Zij zullen na een aantal weken een terugkoppeling verzorgen. 
 
Verzoek RvT voorlegger inzake vacature leden RvT wordt besproken en na deze 
vergadering opgestuurd naar de RvT. Wij voorzien het verzoek van advies.  
 
Stand van zaken m.b.t. clusters (info- brief voor mr`en); nog niks ontvangen. Secretariaat 
zal volgende week dinsdag een reminder sturen naar de voorzitter van het CvB als er dan 
nog niks ontvangen is. 
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Vaststellen commissies 
 
Besluit: 

Vasstellen commissies met leden GMR Actie: allen 
Actiepunten: 

Maken van voorzet commissies op basis van voorraadagenda Actie: secretariaat 
Uitnodiging naar allen leden voor extra vergadering volgende week over speerpunten GMR. 
Actie: secretariaat 
 
We maken de voorraadagenda, affiniteit en activiteitenkalender leidend. Er komt een tabel 
met advies/ instemming en p/o- lid.  Secretariaat maakt een voorstel en de rest van de 
leden reageren hierop. 
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Terugkoppeling gesprek kadernota 

 
Actiepunten: 

Doorsturen notulen overleg kadernota. Actie: secretariaat 
Evaluatie start- en kantelklassen Actie: secretariaat 

 
Op 2 november is er in een kleine groep overleg met Dennis Lymondt (controller Innovo). 
Hij heeft kort de belangrijkste zaken/ wijzigingen m.b.t. de kadernota toegelicht. Deze 
worden gedeeld. 

Secretariaat stuurt een kort verslag van het overleg met Dennis Lymandt (controller 
Innovo). Er wordt kort toegelicht wat de grootste veranderingen zijn. Ook wordt er een 
artikel meegestuurd om deze grote verandering verder toe te lichten. 
Het tijdpad wordt kort besproken: in januari zullen we een definitieve versie van de 
Kadernota ontvangen. 
S. sluit aan bij de commissie kadernota. 
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Scholing/ coaching GMR 

 
Besluit: 

Vaststellen coaching/ scholing en welk traject. Actie: allen.  
Actiepunten: 

Voorzet e- mailen naar leden GMR.  Actie: secretariaat 
 
Er wordt kort toegelicht waar deze vraag vandaan komt. We kiezen, met de meerderheid, 
voor coaching. 
Er wordt een voorzet gedaan en deze wordt doorgestuurd naar de leden. Iedereen kan 
hierop reageren. 
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Actielijst 
 

Actiepunten: 

Evalueren actiepunten/ actielijst na kerst. Actie: allen 
 

We gaan werken met Ibabs -> actielijst en besluiten. Dit gaan we na kerst evalueren. 
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Introductie Ibabs 

 

Besproken en uitgeprobeerd. Leden zijn enthousiast.  
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Rondvraag en sluiting 

 

Geen verdere vragen. 
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Vooruitblik volgende vergadering 

Overige ingekomen stukken (worden besproken eerstvolgende vergadering): 
 

Vergadering met CVB 30 november:  
- De rapportage over de bestuurlijke visitatie  
- Stand van zaken werving leden RvT en voorzitter CVB  
- Beloningsbeleid) 
 

Volgende interne vergadering: 
- Terugkoppeling resultaten enquêtes SEB en CPO 
- Coaching 

 


