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Toelichting
Welkom door de voorzitter Marc Altink. Bestuurder M. Poppink is verhinderd.
Welkom aan Frank Herik als FG
De FG (Functionaris Gegevensbescherming), geeft toelichting op het jaarverslag
2018. Bewustwording en beveiliging blijven aandachtspunten. FG staat er positief
in. Geen log iets maar met regels praktisch omgaan. Fase 1 van ‘opzet’ is nu
afgerond. Zitten nu in fase 2 van ‘bestaan’.
De FG meldt dat de samenwerking met de bestuurssecretaris en het CvB prettig is.
De voorzitter bedankt Frank Herik voor zijn toelichting,
- Volgend schooljaar is de vergaderlocatie Het Zeggelt, locatie Meeuwenstraat 4.
- Procedure opvolging Ambtelijk Secretaris (AS) is afgerond. In de vergadering van
oktober wordt de kandidaat door het bestuur voorgedragen.
- Terugkoppeling vanuit commissies naar de GMR. Is nog niet gelukt dit schriftelijk
te doen gezien de tijd.
- Db Lid Bhani Ramjee stopt na de zomervakantie. Bhani wil nog wel commissielid
onderwijs blijven. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet.
Geen.
Goedgekeurd
Bij functieomschrijving van de informatiemanager duidelijk meenemen dat deze een
onderwijskundige blik en feeling moet hebben. Consent zal dit doen.
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
Geen.
Het bijgestelde protocol informatie gescheiden ouders komt terug op de agenda.
Toelichting door commissielid financiën: de commissie vond de Marap er goed
uitzien. Deze lag in lijn met de begroting.
Vraag: Wat is het scenario als het resultaat tegenvalt?
Antw: Gaat in eerste instantie uit de reserves. Is op tijd bekend voor de begroting.
De financiële commissie heeft overleg gehad met de accountant over het
accountantsverslag. De accountant heeft de goedkeurende controleverklaring
afgegeven. De financiële commissie is later nog een keer bij Consent geweest met
de RvT over het ‘Risk Control Framework.’ Aan de hand van de risico’s wordt het
weerstandsvermogen bepaald. Was een zinvolle discussie. Vragen / opmerkingen
vanuit de vergadering worden door het bestuur meegenomen.
Besluit bovenschoolse uitgaven ICT.
Stemming: Het advies wordt door de vergadering aangenomen.
1. Inspectieonderzoek. Er is nu nog maar één school onvoldoende.
Harry Bannink heeft VVE inspectiebezoek gehad en dat was positief. Binnenkort
ook zo’n bezoek bij de Willem Wilmink. Dit is de laatste van 7 scholen.
2. Sollicitatierondes: Broekheurne heeft een nieuwe directeur. De vacatures voor
SEO (Schoolleider In Opleiding) aan Het Stroink, Prinseschool Daalweg, Palet en
Wielerbaan zijn ook rond. Deze week worden de namen bekend gemaakt.
De voorzitter doet nogmaals een oproep aan de (G)MR leden om zich beschikbaar
te stellen voor een commissie. Dit komt de kwaliteit van de medezeggenschap ten
goede. Meer info bij de ambtelijk secretaris
Maandagen van 19.30u. tot 21.00u. Locatie: obs Het Zeggelt, Meeuwenstraat 4.
De data voor het komend schooljaar zijn beter verdeeld over het hele schooljaar.
Geen vragen voor de slotronde. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de
aanwezigen uit voor een afsluitend hapje en drankje.
Vergadering GMR 14 okt 2019 aan de Meeuwenstraat 4.

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

1

