GMR Stichting Van der Huchtscholen
28 juni 2022
19:30 – 21:30 uur, 3e vd Hucht Valeriaan
Uitgenodigd:
●

Jacqueline Siebbeles (personeelsgeleding 1e Van der Huchtschool),

●

Eva Smink (oudergeleding 1e Van der Huchtschool),

●

Anneke Hagmolen of ten Have (personeelsgeleding 2e Van der Huchtschool),

●

René Toxopeus (oudergeleding 2e Van der Huchtschool),

●

Heleen van den Boom (personeelsgeleding 3e Van der Huchtschool),

●

Jeroen van Ginkel (voorzitter, oudergeleding 3e Van der Huchtschool),

●

Ronald de Moor (Algemeen directeur/bestuurder, Stichting van der Hucht)

A: Overlegvergadering Bestuurder - GMR

19:30- 19:35

1.

Opening
- Mededelingen
- Vaststelling agenda, Heleen notuleert.

Jeroen van Ginkel

19:35 - 19:40

2.

Jaarplanning vergaderingen volgend jaar
Akkoord
Tip om volgend jaar vroeg met de nieuwe vz-GMR met Klaske de Hoop vz RvT - te overleggen over de 2 gezamenlijke data waarin RvT en GMR
elkaar ontmoeten.
Ronald deelt jaarplanning GMR over inhoud vergaderingen.

Allen

19:40 - 19:45

3.

Voorstel samenvoegen BFP en begroting
nu maken we een Bestuurs Formatie Plan (BFP) op kalenderjaar. daarna
nog een keer een BFP op schooljaar. Dit is niet effectief. Door het BFP en
begroting beide op de dezelfde datum vast te stellen, geeft dit meer tijd
en rust.
De GMR stemt in.
afspraak: evaluatie inplannen van deze cyclus. Op de
februari-vergadering jaarlijks aan de agenda toevoegen.

Ter instemming

19:45 - 19:50

4.

Allocatiemodel,
Aanpassing pagina 3 in geval van een calamiteit/ externe factor om de
VZ RvT en vz GMR erbij te betrekken.
De GMR stemt in.
afspraak: evaluatie inplannen van deze cyclus. Op de
februari-vergadering jaarlijks aan de agenda toevoegen.

Ter instemming

19:50 - 20:05

5.

Concept gesprekkencyclus
Graag voor 25 september vragen en aanvullingen hebben ingeleverd bij
Ronald en de vz GMR.

Toelichting: Ronald de Moor

20:05 - 20:15

6.

Bestuursverslag
PWC heeft het verslag goedgekeurd. Dit verslag wordt op de website
gepubliceerd.

Toelichting: Ronald de Moor

20:15 - 20:30

7.

Financieel beleid
geen opmerkingen

Toelichting: Ronald de Moor

20:30 – 20-45

8.

Update AVG
Jacqueline informeert over de nieuwste ontwikkelingen rondom de
AVG-regels waaraan we moeten voldoen. Er is een externe Functionaris
Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Opletten op datalekken is vooral
de focus.

Toelichting: Jacqueline Siebbeles

20:45 – 21:00

9.

Rondvraag en sluiting
Ronald bedankt Jeroen voor zijn tijd als voorzitter. Jeroen's termijn
eindigt na deze vergadering. Zijn opvolger (iemand uit de MR's) is nog
niet bekend.

B: Vergadering GMR

21:55 - 21:--

1.

Opening en vaststelling agenda

Jeroen van Ginkel

Graag vooraf aangeven wat het leesdoel is bij stukken
waarop 'toelichting' bij staat. Is er overleg nodig bij de
P-en/of O-geleding van de MR of niet?
We hebben nagesproken over het concept
gesprekkencyclus.

22.10 –

2.

Nabespreking
Jeroen maakt een eindverslag over het afgelopen jaar. Hij
mailt dit na de zomervakantie.

–

3.

Rondvraag en sluiting

Allen

