
 

 

        

tijd onderwerp ingebracht door 

19.30 uur Opening van de GMR vergadering 

Welkom mogelijk vier nieuwe leden voor de PGMR: 

- Britta Mantel brugfunctionaris De Spiegel.  

- Vera Kok van de Herman Gorterschool. 

- Nanda Louis van de Delta.  

- Karin Schuur, zorgcoördinator van Dynamica Nieuwendam. --> 

afgezegd. Blijft beschikbaar mocht er een plek vrij komen. 

 

Wesley Bak die vorige keer aansloot heeft besloten niet deel te nemen aan 

de GMR i.v.m. de studie die hij gaat volgen. 

 

Daarnaast hebben we ook vier aanmeldingen voor de OGMR: 

- Norien Hussain: Ouder van de Komeet Braillesstraat haar zoon zit in 

groep 7. 

- Mariska Buitenhuis: Ouder van de Komeet --> afgezegd 

- Nadja Tromp: Ouder van et Buut 

- Zehra Aksakal- Çelik: ouder van De Zoeker b--> afgezegd 

Er zijn in totaal 3 vacatures voor de PGMR en 4 vacatures voor de OGMR.  

Voorzitter 

19.40 uur  Vaststellen agenda 

- MR cursus basis en verdiepingscursus 

- Extra ingebracht punt: Proef met bonus voor Leerkrachten die meer 

uren willen werken. 

GMR 

19.45 uur Mededelingen & GMR zaken: 

• Definitieve profielschets nieuw lid RvT, zie bijlage 

• Karianne  

• Medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut zal 
(samen met het bestuurs- en managementstatuut) begin volgend jaar 
worden herzien. Al onze opmerkingen worden dan meegenomen. 
Daarna komt dit terug bij de GMR. 

• Arbeidsmarkttoelage: Antwoord staat in de notulen van de vorige 

vergadering. 

• Meedenken met Verzuim & Vitaliteit 

• Vice Voorzitter nu Mitch uit de GMR gaat. 

Voorzitter & 

secretaris 

19.55 uur Beleidsstukken Zaan primair, vragen voorbereiden en doornemen. 
Vragen zijn doorgegeven voordat de vergadering plaats vindt aan de 
secretaris. 

• Handreiking coronamaatregelen àAdvies 

• Begroting op hoofdlijnen en meerjarenbegroting à Instemming 

• Gedragscode update  à Instemming 

• Rapportage DPIA ESIS, informatie beveiliging voor het systeem Esisà 
informatie/advies 

GMR 

20.25 uur Vragen aan het CvB m.b.t. beleidsstukken 

• Handreiking coronamaatregelen  

• Begroting op hoofdlijnen en meerjarenbegroting  

• Gedragscode update  

• Rapportage DPIA ESIS, informatie beveiliging voor het systeem Esis 

CvB & GMR 



 

 

Bijlagen bij deze agenda: 

- Handreiking coronamaatregelen 
- Begroting op hoofdlijnen en meerjarenbegroting 
- Gedragscode update 
- Rapportage DPIA ESIS, informatie beveiliging voor het systeem Esis 
- Concept notulen19-09-2022 
- Definitieve profielschets nieuw lid RvT  

 
 
 
 

 

 

20.55 uur Mededelingen CvB: 

• Onderwijs alliantie  

• ……………………….. 

CvB & GMR 

21.05 uur Nieuw onderwerp ter bespreking: 

• Vrijwillige ouderbijdrage 

CvB & GMR 

 

21.25 uur Besluitvorming: 

• Handreiking coronamaatregelen à Advies 

• Begroting op hoofdlijnen en meerjarenbegrotingà Instemming 

• Gedragscode update  à Instemming 

• Rapportage DPIA ESIS, informatie beveiliging voor het systeem Esis à 
informatie/advies 

GMR 

21.35 uur Notulen 19-09-2022 secretaris 

21.40 uur Rondvraag allen 

22.00 uur Sluiting van de vergadering  voorzitter 


