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2.
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OBS Harlekijn, Ganzerikstraat 1, 5925 BJ Venlo-Blerick
20 oktober 2021, tijd 20.00 - 22.00 u.
Pascal, Denise, Limda, Kelly, Bjorn, Randolf en Roel
Kim
Opening: (indien nodig toelichting agenda)
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
Bestuur:
Voorzitterschap: Roel feliciteert de beide voorzitters en is blij met continuïteit binnen de
GMR.
Technisch secretaris: Er kan contact opgenomen worden met Taan van P&O van Stichting
Akkoord-PO! Om de faciliteringsmogelijkheden te bespreken over het interne
wervingsproces van deze vacature.
Ontwikkelingen Akkoord-PO! Niveau: Roel praat bij omtrent de ontwikkelingen m.b.t.
overname scholen van SPOLT! In gemeente Leudal. Hierover worden d.d. 21-10-2021 in
de krant de Limburger gepubliceerd.
IKC: Voornemen om einde van schooljaar 2021-2022 nog eens 3 extra IKC’s geopend te
hebben in samenwerking met partners. Op 1 schoollocatie is al een
samenwerkingsovereenkomst getekend.

4. GMR:
 Klachtenregeling
Er zijn nog enkele onduidelijkheden m.b.t. de klachtenregeling inzake artikel 14. De GMR
stemt in met de klachtenregeling mits de rol gewijzigd wordt van de GMR inzake artikel
14, het instemmingsrecht.(instemmingsbrief volgt)
 Technisch secretaris
Er wordt nog een opvolger gezocht voor deze rol die tijdelijk door Kelly wordt
waargenomen.
 Wervingsposter Kim
Enkele aanpassingen die nog nodig zijn: toevoegen van algemene emailadres en
verwijzing naar het activiteitenplan zodat geïnteresseerden kunnen zien welke
onderwerpen in de GMR besproken worden.
 Vergaderdata 2021-2022
De vergaderdata worden aangepast naar gelang de onderwerpen die aan bod komen. 1
week vooraf wordt hierover besloten. Indien er urgente zaken zijn kan er een extra
vergadering worden ingelast.
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Actielijst (zie Google Drive):
Integratie spiekbrief richting de ouders van de GMR.
Rondvraag:
Vraag van Denise: Hoe zit het met 10-14 school?
Denise wil graag het onderwerp OPR toevoegen als vergaderpunt in de agenda.
Enkele vragen aan Stan m.b.t. overdracht werkzaamheden technische secretaris.
Sluiting:

