
 
 
Beste leden van de GMR, 
 
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad op dinsdag 16 januari a.s., aanvang 20:00 uur (inloop om 19:45 uur) hotel 
HaJé te Joure.  
 
De agenda is (te) ambitieus, we kijken hoever we komen met de behandeling van het handboek van 
bestuur.. 
 
Met vriendelijke groet, 
Iwan van Dam (voorzitter GMR) 
 
Agenda 
 

1. Inloop met koffie en thee 
 

2. Opening en vaststellen van de agenda (inclusief rondvraag) 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 
• behandeling wijzigingen medezeggenschapsstatu(u)t(en) 
• 6 februari a.s. uitnodiging OMR OT3 
•  

 
4. Recente ontwikkelingen 

• ter informatie (vertrouwelijk), 2 memo's van het CvB 
• ter informatie, Alex(/Frans) praat ons bij over de volgende ontwikkelingen: 

i. stand van zaken gemeentelijke herindeling en krimpprognoses 
ii. wat verder ter tafel komt 

 
5. Wijzigingen medezeggenschapsstatuten 

• instemming, volgens besluitvorming november 2017 (5 bijlagen) 
 

6. Behandeling updates handboek van bestuur (tot zover haalbaar) 
• tekstuele aanpassingen, geen beleidswijzigingen, instemming GMR: 

i. verzuimbeleid (1 bijlage) 
• nieuw beleid, instemming P-GMR: 

i. protocol sociale media (1 bijlage)  
ii. gesprekkencyclus directeur OT (1 bijlage) 
iii. gesprekkencyclus Oop (1 bijlage) 

• nieuw beleid, ter informatie: 
i. begeleiding interim directeur (geen bijlage)  
ii. begeleiden startende directeur (geen bijlage) 

• aangepast aan CAO, instemming P-GMR: 
i. taakbeleid Gearhing (1 bijlage)  
ii. vakantieverlof en verlofregeling (1 bijlage)  



• tekstuele aanpassingen, geen beleidswijzigingen, instemming P-GMR: 
i. woning/werkverkeer en dienstreizen (1 bijlage) 

• tekstuele aanpassingen, geen beleidswijzigingen, ter informatie: 
i. mobiliteit en overplaatsing (1 bijlage) 
ii. procedure werving en selectie (1 bijlage) 
iii. vervanging bij ziekte of verlof (1 bijlage) 
iv. attentiebeleid (1 bijlage) 
v. stagiaires en vrijwilligers (1 bijlage) 
vi. fietsregeling (1 bijlage) 
vii. protocol zwakke school (1 bijlage) 

 
7. Rondvraag / w.v.t.t.k. 

• vervolg PO in actie ? 
• vragen voor de rondvraag graag melden bij agendapunt 2 
•  

 
8. Sluiting 

• volgende keer in ?? (OT3) 
 
 
 
 
Ter info, volgende keer op de agenda inzake handboek van bestuur: 
 

• tekstuele aanpassingen, geen beleidswijzigingen, instemming P-GMR: 
i. bescherming leerlinggegevens 2016 (1 bijlage)  
ii. bescherming persoonsgegevens 2016 (1 bijlage)  
iii. bestrijding ongewenste omgangsvormen 2016 (1 bijlage) 
iv. gedragsregels (1 bijlage) 
v. meldplicht datalekken 2016 (1 bijlage) 
vi. nota preventiemedewerker versie 2016 (1 bijlage)  
vii. arbobeleid notitie (1 bijlage)  

• tekstuele aanpassingen, geen beleidswijzigingen, ter informatie: 
i. protocol melding huiselijk geweld (1 bijlage) 
ii. rouwprotocol (1 bijlage)  
iii. dossiervorming Gearhing (1 bijlage)  

 


