
 

 

        

tijd onderwerp ingebracht door 

19.30 uur Opening van de GMR vergadering 

Iets andere agenda i.v.m. de aanwezigheid van de RvT. 
Leden RvT: 
Henk de Jong, Sjoerd Arlman, Saskia Goedhard, Gürkan Celik & Jan 
Goedhart 
 
Voorstel rondje i.v.m. de nieuwe leden in de GMR. 

Voorzitter 

19.35 Gezamenlijke vergadering met RvT en CvB 

Onderwerpen: 

- Pact Poelenburg & Peldersveld met uitbreiding Zaandam-Oost 

(presentatie van het CvB) 

- Wat er ter tafel komt van de RvT en/of de GMR 

RvT, CvB & GMR 

20.30 Vaststellen verdere agenda GMR 

20.35 Mededelingen CvB 

• De betaling van niet bevoegden en bevoegden voor de groep (LIO-

stagiaires en klassenassistenten) 

• Bestuurlijke visitatie (verdere uitleg, wat gaat dit inhouden?) 

• Beleidsnota bevoegden en onbevoegden voor de klas (verdere 

uitleg/aanvullingen) 

CvB 

20.55 

 

 

 

 

Beleidsstukken Zaan primair, vragen voor CvB 

• Beleidsnota bevoegden en niet bevoegden voor de klas (verdere 

uitleg/aanvullingen) 

Vragen van te voren opsturen naar de secretaris, zodat deze alvast naar 
het CvB kunnen. Dan kan het CvB gelijk alle vragen beantwoorden. 

CvB & GMR 

21.15 Nieuw onderwerp ter tafel: 

Vrijwillige ouderbijdrage in relatie tot de kansengelijkheid van onze 

leerlingen. 

- Hoe gaan we hier mee om? 

- Wat wil ZP 

- Hoe kunnen we dit vorm gaan geven 

GMR & CvB 

21.45 Mededelingen & GMR zaken: 

• Gedragscode. Complimenten van CvB. 

• Scholing GMR & MR; 

- Basiscursus MR 

- Verdiepingscursus: Relatie MR, bevoegd gezag en RvT 
- Verdiepingscursus: MR en achterban. 

Voorzitter & 

secretaris 

21.50 uur Besluitvorming: 

• Beleidsnota bevoegden en onbevoegden voor de klas (advies 
personeelsgeleding) 

•  

GMR 

21.55 uur Notulen 14-11-2022 Secretaris 

22.00 uur Rondvraag GMR 

22.05 uur Sluiting van de vergadering  Voorzitter 

Bijlagen bij deze agenda: 

- voorlegger schoolweging 
- Beleidsnotitie bevoegden en niet bevoegden voor de klas  
- Kader Bestuurlijke visitatie 2022 
- Concept notulen GMR vergadering 14-11-2022 
- Besluitformulier Bestuurlijke Visitatie 
-  

 
 
 

 



 

 

 
 


