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Verslag GMR 4 december 2018     Locatie: Cleophas 

Tijdstip: 19:30-22:00 uur, vanaf 20.00 met José Boschman 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De vergadering wordt geopend. Bij punt 7 wordt het advies gevraagd van de GMR. Toegevoegd in 
het verslag. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Verslag vorige vergadering 16 oktober 2018   Ter vaststelling 
- De reglementen en statuten worden deze week gestuurd. 

verder geen op- of aanmerkingen. 
 

4. GMR voorzitterschap en secretaris, overige   Ter bespreking en vaststelling 
-Voortgang verkiezingsprocedure door GMR voor werving ouderlid Beiaard  
    (paragraaf 3 GMR reglement) 
 Rogier pakt dit samen op met Jeroen. Hier zijn nog geen vorderingen in gemaakt. Dit wordt spoedig 
mogelijk gedaan. Beiaard levert een ouderlid en intern wordt besproken wie de voorzitter wordt. 
                                   
-Tijdelijke vervanger secretaris GMR voor de periode januari-juni 2019 bekend? 
Fehmina neemt de rol over tijdens afwezigheid van Melissa 
 
-Communicatie tussen GMR en MR’s, met name uitwisseling van notulen etc. 
Actieve overdracht van de notulen van de GMR naar de MR’s en andersom. Inzage is altijd mogelijk 
door derde.  
 

5. Scholing GMR 
Welke scholingsbehoefte heeft de GMR? 
Er is op dit moment geen behoefte aan scholing. 
Site met informatie: https://infowms.nl/  
 
 

6. Definitieve inspectierapport en herstelplan.           Ter informatie 
Tijdens de GMR van 16 oktober is het rapport via de powerpointpresentatie van de inspectie 
gepresenteerd en besproken. Inmiddels is er een herstelplan gemaakt dat gepresenteerd zal 
worden. 
Bijlage: definitieve inspectierapport dd 30 oktober 2018. 
Jose licht het herstelplan toe. Er zijn onderdelen die snel gedaan moeten worden, maar ook stappen 
waar een ontwikkeling op volgt.  
Frans licht toe op welke wijze de Cleophas aan de slag is gegaan N.A.V. het inspectierapport. 
Audit training is observeren, kijken bij elkaar in de school. 
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7. Begroting 2019 met meerjaren doorkijk.    Advies  
Bijlagen:   Begrotingsnotitie met daarin opgenomen de beleidsthema’s 2019 
en de MJB op SOZKO niveau. 
De begroting is besproken. De notitie was erg duidelijk.  
De GMR adviseert positief over de begroting, ondank het negatieve resultaat. 
Het doelmatig inzetten van vermogen op de beleidsthema’s wordt positief ontvangen. 
 

8. Rondvraag 
Is er iemand die vanuit de Joannes de rol in de GMR overneemt. Melissa vraagt dit nogmaals na. 


