NOTULEN GMR-vergadering Stichting FEDRA
woensdag 8 april 2020 20.00-22.00 uur

Online aanwezig: Arjen de Boo (voorzitter), Remco Sinnige, Lieke Broekman, Astrid Boere, Robin
Honkoop, Jantine van der Geer, Mieke Limmen, Larissa den Dunnen, Wendy van Velzen en Yvonne
Könst (vice-voorzitter).
Afwezig:
Notulist:

Angelique Kabel
Jessica Bunnik

1.

Opening
De voorzitter opent de eerste, online GMR-vergadering.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Notulen 4 maart 2020
Besluit: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Bestuursformatieplan (BFP)
In de vorige vergaderingen is dit agendapunt besproken, er zijn vragen gesteld en
deze zijn schriftelijk beantwoord door het bestuur. Er zijn geen aanvullende vragen.
Besluit: de PGMR stemt in met het BFP.

5.

Statuten en Reglementen (G)MR: bespreken
Aan Irene Koning is gevraagd de beschikbare concepten met de GMR te delen. Dit is
inmiddels gebeurd. De artikelen zijn in hoofdzaak wettelijk geregeld. Er wordt besloten
om in klein comité de stukken verder door te nemen.
Actie: Remco Sinnige en Robin Honkoop vormen de CIE. Angelique Kabel wordt
benaderd om ook deel te nemen. Lieke Broekman denkt na of zij wil aansluiten en
komt hierop terug.
Nieuw in de documenten is de ondertekening van de stukken door de voorzitter en
secretaris van de GMR. Dit is een nieuwe toevoeging, waarmee aangetoond kan
worden dat het in samenspraak met het bestuur is opgesteld. De GMR heeft
momenteel geen lid aangesteld als secretaris i.v.m. de aanstelling van Jessica Bunnik
als ambtelijk secretaris. De GMR gaat informeren hoe hier verder in te handelen.
(actie: voorzitter)
Dit agendapunt komt terug op de agenda van 19 mei a.s.. (actie: agendacommissie)
Indien de overige GMR leden nog vragen hebben, kunnen zij deze voor 20 april
aanleveren per mail (naar Jessica Bunnik). (Actie: alle GMR leden)

6.

Begroting
In de schriftelijke reactie van het bestuur is terug te lezen dat de GMR een soortgelijke
vraag heeft gesteld als de RvT m.b.t. de ondergrens van het vermogen van de
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stichting. De GMR komt terug op haar vraag n.a.v. de risico analyse, welke eind 2020
wordt uitgevoerd. (eind 2020, begin 2021, spaaragenda)
De GMR maakt zich zorgen om de mogelijk boventallige leerkrachten op de Panta
Rhei door de terugloop van het leerlingaantal. Het bestuur geeft aan dat leerkrachten
een bestuursaanstelling hebben en kunnen dus op andere scholen ingezet worden.
Gezien het leerkrachttekort binnen het onderwijs verwacht het bestuur eventuele
boventallige leerkrachten binnen de overige Fedra scholen te herplaatsen. Er zijn geen
aanvullende vragen vanuit de GMR leden.
Besluit: de GMR stemt in met de begroting 2020.
7.

TSO (bespreking schriftelijke reactie John en Irene)
Er zijn in de vorige vergadering vragen gesteld rondom de pauzevervanging aan het
bestuur. Hierop hebben zij een schriftelijke reactie gegeven. De reactie is voor dit
moment voldoende maar de GMR besluit om de vinger aan de pols te houden.
(spaaragenda)
Mevrouw Kabel heeft de vorige keer tijdens de rondvraag een vraag gesteld m.b.t. de
betalingen van de TSO gelden en de eventuele mogelijkheid tot gespreid betalen. Dit
dient zij via de directie van haar school en de MR kort te sluiten. Toch komt dit punt
voor de zomervakantie nogmaals terug op de agenda om te informeren bij het bestuur
of iedere school in staat is geweest om de pauzevervanging te regelen voor komend
schooljaar. En een idee / mogelijkheid heeft bedacht om de betalingen in de toekomst
tijdig te innen. Fedra stopt immers met het bijbetalen van de eventuele tekorten.
(spaaragenda)
Actie: navraag doen bij mevr. Kabel of de antwoorden voor haar voldoende zijn.
(voorzitter)

8.

Samenstelling GMR + taakverdeling
De GMR heeft het de vorige keer gehad over de zetelverdeling en taakverdeling.
De MR vergadering van 18 maart op de Panta Rhei is niet doorgegaan i.v.m. de
maatregelen rondom de Corona crisis. Mevr. Boere geeft aan dat het onduidelijk is
wanneer de MR weer bij elkaar komt. De GMR gaat een tweesporen beleid inzetten.
Actie: De voorzitter gaat de MR’en benaderen van de scholen waar momenteel een
ouder afgevaardigd is. Waarbij de mogelijkheden worden verkend voor het
toevoegen van een leerkracht naast de bestaande oudergeleding.
Actie: Mevr. Boere neemt nogmaals contact op met de MR van de Panta Rhei.
De taakverdeling is goed gecommuniceerd naar het bestuur, dus de GMR gaat ervan
uit dat dit nu goed gaat verlopen. (met name m.b.t. taken ambt. secretaris)

9.

Rondvraag
- Jaarlijkse GMR etentje wordt verplaatst naar september 2020.
(nazoeken begindatum Angelique!!) Lijst naar GMR leden mailen!

10. Sluiting
De vergadering wordt om 21:00 uur gesloten.
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