Naam

Agenda gezamenlijke
GMR-vergadering OPO Furore en
PCBO Smallingerland
Datum:
Aanvang:
Plaats:

10 juli 2019
20.00 uur
De Meander

Wilco de Groot (voorzitter)
Genereux Sluiman
Jelmer van Belle
Auke Jan Andringa
Greetje de Boer
Rob Bosch
Annestien Andela
Bas van Loo
Thijs Praamstra
Manon Boter
Patrick da Costa Gomez
Janneke van Zanten notulist

Aanwezig

Afwezig
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X mkg
X

1. Opening
Wilco heeft de vergadering moeten verlaten i.v.m. privé omstandigheden. Voor zijn vertrek
is hij kort bedank voor de 20 jaar voorzitterschap van OPO Furore.
Chris neemt het voorzitterschap over.
2. Vaststellen Agenda
Agenda wordt vastgesteld
3. Mededelingen OPO Furore





Invulling van de directies is bijna rond. Er zijn twee interne interim directeuren tot de
kerst.
De externe vacature die is geplaats heeft een positieve voorgang.
Assessment wordt aangevraagd
Leerkrachten: alle groepen zijn bezet met eigen medewerkers (geen externen,
vervangingspool ingezet)
Voor de functie van Intern Begeleider is nog een vacature.

School de Tike:
Op dit moment heeft de school 24 leerlingen, na de zomer nog 14 leerlingen.
Sinds 2011 worden er gesprekken gevoerd over een fusie met de school in Opeinde (SM)
De MR van de school gaan niet akkoord met de sluiting van de school.
Medewerkers ervaren momenteel een onprettige werksfeer. Daar waar nodig wordt er
begeleiding aangeboden.
Zijn er voldoende leden van de GMR om te kunnen stemmen: voor OPO Furore zijn er
voldoende leden aanwezig om een stem uit te brengen.
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4. Klachtenregeling medewerkers + oplegger
Dit document is eerder aan de GMR voorgelegd.
De GMR verleent instemming

5. Functionaris gegevensbescherming
De GMR verleent instemming
6. Strategisch beleidsplan
De GMR verleent instemming
7. Afscheid vicevoorzitter en voorzitter GMR OPO Furore
Wilco (voorzitter) zie opening
Vice-voorzitter was niet bij de vergadering aanwezig.
8. WVTTK
Notulen worden op share-pont geplaatst
Nieuwe voorzitter GMR:
Benno en Annestien gaan zeker tot het einde kalenderjaar samen het voorzitterschap op
zich nemen.

De vergadering wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

2

