Naam

Notulen GMR OPO Furore
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1. Opening
Benno opent de vergadering.
2. Vaststellen Agenda
Geen wijzigingen in de agenda
3. Verslag vorige vergadering
Punt 5: * de Pionier De inzet van de PO raad is om toe te werken naar een voldoende.
* Inspectie komt voor een “themabezoek” Pionier en it Werflan krijgen na
1 kalenderjaar bezoek van de inspectie voor een “themabezoek”.
* OPO scholen bij een aantal scholen is het onderwijs een aandachtspunt
* LEV  moet LEF zijn
* Traject voor IB-ers met LEF is in ontwikkeling, investeren, behouden van en
werven van aankomende IB-ers.
* Samen Kansrijk klap op de locatiekeuze
4. Mededelingen
 CVB heeft binnenkort een gesprek met de burgermeester en nieuwe wethouder
onderwijs van Smallingerland.
 Reino Rispens (afd. Financiën) zal voorlopig nog niet terugkeren op zijn werkplek, wordt
voor een halve week vervangen door een externe.
5. Rondvraag
Er zijn geen vragen binnen gekomen voor de rondvraag.
6. Bestuursformatieplan
* Vervangingen: eerst intern proberen op te lossen. Lukt dit niet dan kan een vervanger
worden aangevraagd indien deze nog beschikbaar is.
Er is een monitoring op het service bureau op welke varianten zijn er te vinden door de
directeuren om ziekte op te vangen. Rapportages over “hoe vaak worden klassen naar
huis gestuurd” moeten naar het CVB worden gestuurd.
De GMR verleend instemming op het Bestuursformatieplan.
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7. Begroting PCBO Smallingerland/OPO Furore
De GMR geeft een positief advies op het document
8. Onderwijskundige Ontwikkelingen Adenium
Het document is in het directieberaad van januari besproken.
Het CVB wil de GMR meenemen in dit document over de kwaliteiten/aandachtspunten van
ons onderwijs.
9. Ter informatie
Werklijst urgent belangrijk CVB Adenium
Bericht: Opvolging teamleider onderwijs.
Thijs en Bas verlaten de vergadering
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