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Aanwezig: Michael Yap, Frank Meeuwssen, Arnout Visschedijk, Colin Touw, Ella Meijer, Amanda de Pender, 

Yvonne van Westenbrugge, René Blanker;  

Afwezig: Murat Durgun, Belinde Maurits.    

  BESLUIT/ACTIE 

1.  Opening en vaststelling van agenda /wvttk  

 De besluitvormende vergadering wordt geopend en de agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  

Agenda vastgesteld.  

2. Vaststellen notulen vorig besluitvormend overleg    

 Het verslag van de besluitvormende vergadering GMR d.d. 20-09-2022   
wordt ongewijzigd vastgesteld. (In oktober was er geen GMR).  

Notulen ongewijzigd vastgesteld 

3.  Advies-/besluitvormings- en /of besprekingspunten vanuit de 
overlegvergadering  

 
(02) Opleiden in de school  

Presentatie was informatief, met dank aan Judith.  

 

(03) Pilotfase Gesprekkencyclus   
Presentatie was informatief, met dank Astrid en Bas.  

 

(05) Mededelingen  
Informatief  

 

(06) Onderzoek medezeggenschap   
Goed om in de loop van 2023 zaken opnieuw op te pakken als project.  
De GMR is graag betrokken bij opzet en uitwerking.  

 

(07) Besluitenlijst RvT   
Besluit overlegvergadering:   

➢ Besloten wordt om dit onderwerp (besluitenlijst RvT) als vast 

agenda punt mee te nemen onder punt “mededelingen” 

(indien relevant, dus indien er dat tijdsvak een RvT 

vergadering heeft plaatsgevonden).    
 

(08) WVTTK/rondvraag  
         (a) vakantierooster 
         (b) Intromap nwe mw-ers 
         (c) Beleid inschaling, promotie, demotie                     
         (d) IT migratie Cloudwise           
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Actiepunt 2023.    

 

 

 

➢ Consensus  besluit 

 

 

 

➢ Informatief   
 

4.  Terugblik overleg RvT d.d. 7-11-2022              
    

 

 Het overleg GMR en RvT van vorige week wordt geëvalueerd.     
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5.    Werving formatie, scholing, planning (secr).     

 - Formatie GMR wordt afgestemd. (Evt. alternatief is 10 i.p.v. 12 GMR 
leden). Besluit: Er zal nog een nieuwe wervingsronde volgen om 
volledig op peil te komen (6 PGMR/6 OGMR).   
 

- Er is een verzoek ingediend bij de AOB voor workshop 
medezeggenschap (interactieve cursus medezeggenschap).  
Deze wordt gewoonlijk jaarlijks aangeboden voor leden (G)MR.    
De planning is februari of maart 2023 (exacte datum nog onbekend).    
 

- Wat zijn de wensen van de MR leden t.a.v. activiteitenplan/lange 
termijn agenda?  
Actiepunt voor 2023 is o.a. dat de GMR haar reglementen weer zal 
doornemen (lange termijn agenda: voorjaar 2023).  

 

➢ Besluit: Er zal nog een 
nieuwe wervingsronde 
volgen om volledig op 
peil te komen (6 PGMR/6 
OGMR).   
 

➢ Nadere info volgt t.z.t.  

6.  WVTTK/actielijst/rondvraag  

 Frank is in december afwezig. Arnout is plaatsvervangend voorzitter.  

7. Evaluatie en sluiting   

 Wel thuis!   

 

 

 

 

  


