
Verslag bijeenkomst  GMR  
 
Datum: 7-10-2019  
 
Plaats: Prinses Margrietschool   
 
Aanwezig: OJ,PJ,OM,PM 
 
Afwezig:OH,PH 
 
 

1 Onderwerp: Opening 

Korte 
omschrijving: 

- Voortaan openen we de vergadering om 19.30. Tenzij dit tot grote 
bezwaren leidt. 

Met een maximale vergadertijd van 1,5 uur 

Actie  

 
2 Onderwerp: Mededelingen 

Korte 
omschrijving: 

- Vraag van PH, er wordt aan de mr leden gevraagd of er behoefte is 
aan een opfriscursus.  

- Vraag OH, kijk even op de site: www.poraad/mr  
- PM wordt de nieuwe secretaris 
- OJ wordt de nieuwe voorzitter 

Actie  

 
3 Onderwerp: Verslag concept juni 

Korte 
omschrijving: 

Vastgesteld 

Actie  

 
4 Onderwerp: Jaarverslag GMR 

Korte 
omschrijving: 

 

Actie Is besproken en wordt aangepast door PJ 

 
5 Onderwerp: Werkplan GMR 2019-2020 

Korte 
omschrijving: 

 

Actie PJ past het werkplan aan en mailt deze terug naar de gmr leden 

 

 

 

 

 
6 Onderwerp: Bestuurlijk jaarplan 

Korte 
omschrijving: 

Artikel 8 lid 2 en 3 kan eruit. Daarin beperken wij ons teveel. 
Artikel 11 lid 2 kan eruit 
Artikel 22 lid h en i moeten wettelijk overgenomen worden 
Artikel 25 d en h aangepast 
Artikel 29 blijft zoals hij is, geen toevoeging 
Artikel 34 meer gespecificeerd 

Actie BD past dit aan, komt op de volgende agenda 



 

 

 
7 Onderwerp: Jaarverslag GMR 2018-2019 

Korte 
omschrijving: 

Vastgesteld en deze kan op de site. 

Actie -  

 

 
8 Onderwerp: Werkplan GMR 2019-2020 

Korte 
omschrijving: 

-  

Actie PJ past deze aan  

9 Onderwerp: Bestuurlijk jaarplan 

Korte 
omschrijving: 

 

Actie  

 
10 Onderwerp: Overige punten 

Korte 
omschrijving: 

Vraag: hoe zit het met de toekomstige samenwerking? 
Het motto van openbaar onderwijs Terschelling is: vertrouwen, verbinden 
en ontwikkelen en we doen ons uiterste best om eerst vertrouwen in elkaar 
te kweken. Dat heeft tijd nodig want zoals Willy zegt; gras gaat niet harder 
groeien door eraan te trekken. 

Actie -  

11 Onderwerp: Rondvraag 

Korte 
omschrijving: 

- Pm zet als punt in volgende agenda. Gezamelijke vergadering mr 
gmr? 

Actie  

 


