Locatie: OBS Harry Bannink, Het Bijvank 111, 7544DA Enschede.
Vergadertijd van 20.00u. tot 21.30u.

Agenda GMR vergadering 29-10-2018
Agenda
1. 20.00u. Opening
2a. Med. voorzitter

2b. Med. secretaris

2c.Med. vergadering
3. Agenda
4. Verslag
7. Ingekomen
8a.
Voorgenomen Besluit
bestuur privacyzaken
(stukken staan op het
intranet).

8b. Voortgang privacy

9. Marap
10.Mededelingen CvB
11. GMR jaarverslag
12. GMR 2.0

13.Deelregio
14. Slotronde/ sluiting
Volgende verg.

Inhoud
Welkom door de voorzitter.
. Toelichting nieuwe vergaderopzet.
. Verslag overleg RvT 8 okt. oa managementletter en
afvaardiging gmr bij sollicitatie nieuwe leden RvT.
. Positie en profielschets ambtelijk secretaris.
. Geen wijzigingen bij bestuur inzake managementstatuut en beleid.(GMR regl. art.18 lid2)
. Verzoek bestuur gmr verg. 1 juli te verplaatsen naar
24 juni ivm aanleveren financiële stukken.
. Publiceren jaarverslag MR op schoolwebsite.
. GMR is lid geworden van VOO.
Tevens rondvraag.
Vaststellen.
Verslag 23-04-18. ( staat op intranet ).
. Gelden staking en Arbo: volgende vergadering.
Geen
De stukken hebben de besluitvorming binnen
Consent gehad en worden nu voorgelegd aan de
GMR. Bijgevoegd zijn de volgende stukken:
. Voorgenomen Besluit CvB (2.09-10 VB)
.IBP (InformatieBeveiliging en Privacy) beleidsplan;
.Privacyreglement herziene versie ( er komt nog een
leeswijzer met de veranderingen).
.Protocol beveiliginsincidenten en datalekken
Fase 1 “Opzet” loopt. Deze fase gaat over
bewustwording bij d alle medewerkers. Stand 10 okt:
25 scholen en bestuurskantoor hebben voorlichting
gehad. Positieve reacties van de teams.
Streven is om eind van het schooljaar alle scholen
bezocht te hebben waarna fase 2 “Bestaan” ingaat.
De werkgroep benoemt ook nog een fase 3 “Werking”.
Toelichting over voortgang ter vergadering door
vertegenwoordiger van de project- enof werkgroep.
Marap( Managementrapportage 2e kwartaal.
Toelichting door bestuur indien gewenst.
Ter vergadering.
Zie bijgevoegde jaarverslag.
Vervolg aanpak GMR structuur. Onderwerp is de
afgelopen vergaderingen besproken. Het db komt met
een voorstel voor de aanpak voor het komend jaar.
Is er nieuws te melden van onze vertegenwoordigers?
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Maandag 10 december 2019 (db/bestuur 26 nov).
Agendapunten:
- begroting Consent incl. operationeel beleidsplan.
- begroting GMR

Lex Vermeer, ambt.secr. GMR Consent.Email: L.vermeer@consentscholen.nl. Tel 0610020081

