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Datum  Maandag 8 mei 2017 

Tijdstip  19.30 – 22.00 uur    

Plaats Arubapad 2, Leiden  

  

Aanwezig: 

Mark Poort OBS Lorentzschool (O), voorzitter 

Linda van der Meer OBS de Morskring (P) 

Alphons Dragt Lucas van Leyden (O) 

Marcel Terlouw  Woutertje Pieterse (O) 

Kirsten Seugling   De brug – De Houtmarkt (P)  

Tanja Guiaux De Dukdalf (O) 

Rina Klaver  OBS de Meerpaal (O) 

Monique Welling OBS de Merenwijk (P) 

Leonie van Zeijl  OBS Anne Frank (O) 

 

Namens PROOLeiden: Marton de Pinth (directeur-bestuurder),  Bob Hoogendam, Verslag: Marthe Mooijekind  

 

Afwezig, met bericht   

Katja Koppers Stevenshofschool (P) 

Santje Couprie OBS de Telders (P)  

Natasja Schreuder OBS Arcade (P) 

 

 

 

 

 

1. Opening, aanwezigheid/afwezigheid, vaststellen agenda  

a) De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  

 

2. N.a.v het verslag van  21 november 2016    

a) N.a.v. punt 3: vacatures. OZC Orion en de Viersprong moeten worden gevraagd naar hun deelname aan de GMR. Actie: 

Marthe 

b) N.a.v. punt 3: cursus (startende) MR leden. De cursussen voor startende MR- en gevorderde MR-leden voor volgend 

schooljaar (oktober/februari) kunnen nu al worden ingepland. Actie: Bob Hoogendam.  

c) N.a.v. de actielijst: Marcel heeft contact gehad met de directeur over de begroting en resultaten. Actie kan van de 

actielijst. Ditzelfde geldt voor de bijeenkomst tussen MR/GMR over de begroting/formatie.  

d) N.a.v. punt 3: jaarverslag. Marton vraagt of de MR’en hun jaarverslag ook aan de GMR sturen? Dit is niet het geval.  

e) N.a.v. punt 5: 29 mei weer op de agenda. 

f) N.a.v. punt 6: Marton vraagt of Linda in het contact met OBSG Leiderdorp na heeft kunnen gaan wat de ervaringen van 

Leiderdorp zijn met mobiliteit. Actie: Linda pakt dit alsnog op.  
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g) N.a.v. punt 6: Marton geeft aan dat er gewerkt wordt aan een onderzoek naar de dienstverlening van het 

bestuursbureau aan de scholen. Dit punt komt terug in de GMR vergadering nadat het in het BOD is geweest.  

h) N.a.v. punt 7: Frank de Wit wordt op 9 mei door de RvT benoemd als het nieuwe lid van de RvT. 

i) N.a.v. punt 7: let op zinsbouw loopt niet overal goed. 

j) N.a.v. punt 8: Bob in plaats van BOB. 

k) N.a.v. punt 8: Marton vraagt of de ambitiegesprekken nog aan de orde zijn geweest in de MR. Op de Woutertje Pieterse, 

Lucas van Leyden en de Lorentzschool is dit het geval. De voorzitter geeft aan dat in de MR van de Lorentzschool ook de 

vraag is gesteld of de bestuurder een ambitiegesprek voert met het bestuursbureau? Dat is niet het geval. De MR 

Lorentzschool geeft de bestuurder mee dat kan bijdragen aan een betere dienstverlening richting scholen, leerkrachten, 

leerlingen en ouders. 

l) N.a.v. punt 8: Baan van  Croesdijk is per 1 maart gestart als controller bij PROOLeiden.  

m) N.a.v. punt 10: verzoek om het leerlingenaantallendocument beschikbaar te stellen aan de GMR. Actie Marthe. 

n) N.a.v. punt 10: De Meerpaal heeft in het verleden het plan geopperd om meer zaken, bijvoorbeeld schoonmaak, 

gezamenlijk in te kopen. Voor dat plan was wel interesse, maar het is nooit tot uitvoer gebracht. De Anne Frank zou 

interesse hebben in gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld schoonmaak. De Woutertje Pieterse geeft aan zelf kritisch te 

zijn op de schoonmaak, zo is bijvoorbeeld een keer meegelopen met de schoonmakers. De GMR geeft aan dat het 

samenwerken op b.v. het gebied van inkoop door hen als positief ervaren wordt.  

o) De actielijst wordt bijgewerkt. Actie: Marthe 

 

N.a.v het verslag van 6 februari 2017   

a) Wat gebeurt er met de informatie die is opgehaald?  

b) Tanja bereidt voor de agenda van 29 mei het agendapunt MR/GMR voor, met als doel om te bezien wat met de 

opgehaalde informatie van 6 februari te doen.  

 

 

 

3.Mededelingen GMR 

a) Jaarverslag GMR: Marton vraagt of de GMR instemt met een redactieslag vanuit PROOleiden. Mark en Marton stemmen 

af dat Marton de redactionele wijzigingen opneemt met Mark.  

b) Mark, Natasja en Marton zijn met elkaar in gesprek over verdere professionalisering van de GMR. Onderwerpen die 

daarbij aan bod komen zijn: de rol van voorzitter, de rol van vice-voorzitter, de relatie met de MR, de relatie met de 

raad van toezicht, verdere professionalisering GMR,  incidentele vervanging van de GMR en het ‘aanleveren’ van een 

personeelslid of een ouderlid vanuit de verschillende scholen.  

 

4. Mededelingen PROOLeiden 

a) Bob geeft aan vanuit het bestuursbureau met de klankbordgroep personeel (bestuursbureau) te werken aan het 

Medezeggenschapsstatuut, het reglement MR en het reglement GMR. Deze stammen allen uit 2008 en zijn dus 

verouderd. Het medezeggenschapsstatuut en het reglement GMR worden voorgelegd aan de GMR. Voorstel is om 

direct na de zomervakantie één informatieavond te organiseren waar een afvaardiging van de GMR en vanuit elke MR 

(bij voorkeur een ouderlid en een personeelslid) aanwezig is om het reglement MR te bespreken. Uiteraard krijgen alle 

MR’en en de GMR uiteindelijk het verzoek om met de statuten in te stemmen. Actie Bob Hoogendam. Alle GMR leden 

nodigen een MR lid uit (ouderleden vragen personeelsleden en visa versa).  

b) Bob geeft aan dat er een standaarddocument komt voor het jaarverslag. Dit maakt het voor de MR’en en GMR 

gemakkelijk om snel inzichtelijk te maken wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan.  

c) In oktober organiseert PROOLeiden de onderwijsdag met het thema Ongekend talent. In de middag participeert 

PROOLeiden in het Leids Onderwijs festival. Tijdens deze dag presenteren alle Leidse onderwijsinstellingen zich aan 

elkaar. 

d) Leraren kunnen een subsidie aanvragen in het kader van het Leraren Ontwikkel Fonds. Dit is een landelijk subsidiefonds. 

Alle leraren en directeuren worden via de PROOFeit geïnformeerd. In de digitale boekenkast in PROOplaza staan alle 

subsidies die lokaal en landelijk kunnen worden aangevraagd.  

e) Jacqueline Terlingen is vanuit PROOLeiden aangesteld als aanjager subsidie en kan scholen en leraren helpen bij de 

aanvraag van de subsidie. De inzet van de subsidiejager is onderdeel van de subsidieaanvraag en wordt daar ook uit 

bekostigd.  

f) Project Huis van het Onderwijs, locatie Rooseveltstraat is afgevallen, focus ligt nu op locatie Lammenschans. 

g) Het wervingstraject van de directeuren Lorentzschool en Meerpaal zijn gestart. 

h) Het project Droomschool eindigt op 7 juni aanstaande. De initiatieven vanuit de Droomschool worden zoveel als 

mogelijk in bestaand beleid en werkwijze opgenomen (waar dit kan).  
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i) Het bestuursbureau werkt vanaf 1 mei 2017 in ‘the cloud’. Na de zomer volgt de Lorentzschool en op korte termijn de 

overige scholen. Dat betekent dat alle scholen dan ook digitaal met elkaar kunnen communiceren (verder dan enkel het 

versturen van mail).  

j) Ambulante Educatieve Dienst (PROOLeiden participeert in de coöperatie) : Directeur Dick Kuyt heeft afscheid genomen. 

Interim directeur aangesteld. In 2017 -2018 (niet begroot) tekort (door te weinig – en te goedkope - contracten en te 

veel personeel). Bestuur AED heeft met interim – directeur actieplan uitgezet. Inzet: Afname van personeel – inzet op 

meerjarencontracten – focus op kerntaken – positionering als coöperatie van SO – schoolbesturen – sturen op 

financieel resultaat – met besturen in gesprek over Tripartite Akkoord bij start Passend Onderwijs. Oud PROOLeiden – 

medewerkers 10,35 fte per 010417. Betreffende personeelsleden zijn in dienst van de AED. De AED heeft 

werkgelegenheidsbeleid. Dat betekent dat het bestuur van de AED het overleg met de bonden moet openen over een 2 

jaar durend Sociaal Plan. Als dit plan voor desbetreffende medewerkers geen oplossing biedt de verplichting voor 

PROOLeiden dat bij voorkomende vacatures desbetreffende medewerkers daar met voorrang in geplaatst moeten 

worden. 

k) Ontwikkeling medezeggenschap: Volgens de wet op de medezeggenschap zouden de Woutertje van Leyden en de Lucas 

van Leyden beiden een deelraad moeten krijgen met een overkoepelende bovenschoolse medezeggenschapsraad, 

omdat zij onder hetzelfde BRIN nummer vallen. Vanuit deze bovenschoolse medezeggenschapsraad worden leden 

afgevaardigd naar de GMR. De Telders en Arcade hebben ook één brinnummer en zouden eenzelfde constructie 

moeten hebben.  Marton pakt dit nu op met hulp vanuit VOO en de MR’en van de Telders en de Arcade en de 

Woutertje van Leyden en de Lucas van Leyden op.  

 

5.Samenwerking PROOLeiden en OBSG Leiderdorp)   

a) De GMR heeft een adviesbevoegheid over de samenwerking, conform artikel 11, lid 1 onder d. van de WMS. Zodra de 

beide raden van toezicht hun goedkeuring hebben gegeven aan het voorgenomen besluit tot samenwerking, zal de 

GMR formeel om advies gevraagd worden.  Omdat het een adviesaanvraag is volgens het aangehaalde artikel, verplicht 

de WMS om de gevolgen voor ouders/leerlingen en het personeel in kaart te brengen. Deze gevolgen staan beschreven 

in hoofdstuk 8 van het document. Naast het advies van de GMR zal aan de P-GMR instemming gevraagd worden op 

paragraaf 8.1 en aan de O-GMR instemming gevraagd worden op paragraaf 8.1.  

b) Linda en Santje hebben zitting in de werkgroep personeel rondom de samenwerking PROOLeiden en OBSG Leiderdorp. 

De meeste vragen die gesteld zijn kwamen vanuit personeelsleden vanuit OBSG Leiderdorp. Voor de medewerkers van 

PROOLeiden verandert er per saldo niet heel veel omdat zij het meeste voorgestelde beleid al voeren. Het beleid van 

PROOLeiden is leidend. Nieuwe beleidsdocumenten zullen altijd voor beide organisaties gelden. De werkgroep is 

gevraagd of zij zich kunnen vinden in de tekst van paragraaf 8.1. Dat wordt bevestigd. De werkgroep is niet gevraagd of 

zij de GMR ook het advies kunnen geven om in te stemmen met de paragraaf. Actie: De PROOLeiden - leden van de 

werkgroep sluiten dit nog met elkaar kort en zullen in de volgende vergadering hun bevindingen meedelen.  

c) Marcel vraagt of verplichte mobiliteit ook voor de gehele personele unie geldt. Dit is niet het geval. Hierin blijven de 

stichtingen zelfstandig opereren.  

d)  Alphons vraagt of de GMR’en ook vallen onder de personele unie. Bob geeft aan dat de twee GMR’en zelfstandig zullen 

adviseren op beleidsdocumenten. Omdat de beleidsdocumenten in veel gevallen identiek zijn, is het voor de GMR -en 

een optie om gezamenlijk te vergaderen én zelfstandig te adviseren.  

e) Alphons vraagt waarom is gekozen voor een personele unie en niet voor een fusie. Marton geeft aan dat dit onder 

andere te maken heeft met de behoefte om samenwerking te kunnen operationaliseren. Een personele unie is eerder 

te organiseren. Een fusie is nog niet aan de orde, maar wel een eventuele mogelijkheid die voor de toekomst.  wordt 

onderzocht. Als die stappen gezet zullen worden wordt echter een volledig nieuwe traject opgezet om daar naartoe te 

groeien. Fusie is nu niet aan de orde.  

f) Met overige openbaar onderwijs schoolbesturen in de regio wordt op dit moment op taken en onderwerpen 

(bijvoorbeeld ICT) samengewerkt. Het openbaar onderwijs opereert binnen deze regio nog versnipperd. Gezien het feit 

dat het confessioneel onderwijs zich al verder heeft verenigd en een  krachtige partij vormt, is dit wel een ontwikkeling 

om op te anticiperen. De GMR geeft aan de ambitie, stip op de horizon, van het openbaar onderwijs in de regio wel van 

belang te vinden om te bespreken. Omdat dit bijvoorbeeld invloed kan hebben op de governance structuur etc. Deze 

vragen zijn nu nog niet zo opportuun bij de personele unie, maar zeker bij een nog verdergaande samenwerking. De 

GMR geeft aan dat het jammer is dat de ambities in de verdere toekomst niet helder verwoord zijn in het stuk. De 

personele unie lijkt een tussenstap naar verdergaande samenwerking. Afgesproken wordt dat de GMR naar aanleiding 

van het stuk de vragen die er zijn op schrift stellen en doen toekomen aan de directeur-bestuurder. Marthe 

inventariseert de vragen en zet deze door naar de directeur-bestuurder. Actie: Marthe 

g) Marcel geeft aan dat in het stuk wordt aangegeven dat er door de personele unie ruimte ontstaat bij het 

bestuursbureau. Dit geldt voor de medewerkers van het bestuursbureau, maar niet voor de directeur-bestuurder. 

Bestaat hierdoor het risico dat de directeur-bestuurder minder aandacht kan geven aan de Leidse PROOLeiden scholen? 

Marton geeft aan dat dit niet het geval is omdat veel ondersteunende taken die hij nu nog zelf doet, hem uit handen 



2017 GMR verslag 8 mei 2017  
 

4 
 

worden genomen. Daarnaast neemt hij reeds deel aan overleggen/ontwikkelingen in Leiderdorp omdat PROOLeiden 

ook over een school (OZC Orion) in Leiderdorp beschikt. Dit blijft voor hem hetzelfde.  

h) Marton geeft aan dat PROOLeiden en OBSG Leiderdorp blijven opereren als twee aparte stichtingen en ook als zodanig 

besluiten zullen nemen. De GMR geeft aan de stip op de horizon (fusie) in het document te missen. Daarnaast wil men 

van de directeur bestuurder weten hoe hij zal opereren als beide stichtingen een ander (tegenstrijdig) belang hebben. 

Zij worden immers aangestuurd door één en dezelfde persoon. Bob geeft aan dit soort situaties niet te voorzien zijn.  In 

theorie zijn ze te verzinnen. In de praktijk zal dit niet voorkomen. De GMR wil echter wel beelden hoe om te gaan met 

dit soort situaties. Door de gekozen opzet van personele unie, is er één bestuurder met twee onderscheidende 

verantwoordelijkheden en één Raad van Toezicht. In welke gevallen voorziet de bestuurder en/of de RvT een probleem 

en hoe wordt dan gehandeld. Waarom is niet gekozen voor een andere opzet, waarin de governance meer verdeeld is. 

Hoe wordt het bestuurlijk tegenwicht georganiseerd, mede in de wetenschap dat en RvT en GMR slechts vooraf beleid 

en achteraf realisatie kunnen beoordelen.  Deze vragen nemen we mee naar de volgende GMR bijeenkomst.  

 

 

6. Bestuursformatieplan  

a) Het stuk is niet besproken in de werkgroep Personeel van de GMR. Bob geeft aan dat dit wel had gemoeten, maar zowel 

vanuit de werkgroep als vanuit PROOLeiden is dit initiatief niet genomen. Dit kan vanuit alle geledingen beter. Deze 

omissie wordt hersteld. De werkgroep personeel komt op 22 mei bij elkaar.   

b) Bob geeft aan dat het bestuursformatieplan is gebaseerd op de begroting en dat de begroting is gebaseerd op de 

leerlingenaantallen. Afgesproken is dat de scholen elk jaar in september de prognoses van de leerlingenaantallen in het 

BOD met elkaar bespreken.  

c) Het bestuursformatieplan is in alle geledingen (MR’en, BOD etc.) besproken. Het stuk is gebaseerd op de begroting en 

valt binnen deze kaders. PROOLeiden vraagt de GMR te adviseren op het stuk.  

d) Besluit: Afgesproken wordt dat de werkgroep personeel op 22 mei met PROOLeiden in gesprek gaat. Wanneer zij geen 

zwaarwegende vragen en/of bezwaren hebben adviseert de GMR op dat moment (dus 22 mei) positief op het 

bestuursformatieplan.  

e) Marcel wil t.a.v. de opbouw van het personeelsbestand graag weten waarom er geen onderscheid is gemaakt tussen de 

leeftijdsopbouw van directeuren en onderwijsgevend- en ondersteunend personeel. Ditzelfde geldt voor het 

onderscheid tussen mannen en vrouwen op directieniveau en voor de klas etc. Bob geeft aan deze analyse voor zichzelf 

ook scherper te willen maken en mee te willen nemen bij het in het najaar te formuleren strategisch personeelsbeleid 

(levensfasegericht).  

f) Het aantal gewichten leerlingen neemt af terwijl het aantal leerlingen toeneemt. Hoe kan dit? Bob geeft aan dit komt 

doordat de demografische samenstelling van Leiden verandert en de eisen voor gewichten leerlingen zijn aangescherpt. 

In algemene zin geldt dat er sprake is van een toename van de complexiteit van leerlingen en een afname van het 

beschikbare  budget.  

 

7. Reglement werving en selectie (als onderdeel van het handboek governance)  

a) Afgesproken wordt dat dit agendapunt wordt besproken op 29 mei.  

 

8. Management rapportage  

a) Afgesproken wordt dat dit agendapunt wordt besproken op 29 mei.  

 

9. PROOmonitor  

a) Afgesproken wordt dat dit agendapunt wordt besproken op 29 mei.  

b) Alphons vraagt of in een vervolgdocument ook kan worden aangegeven welke leerlingen zijn uitgevallen, anders dan 

door verhuizing etc (dus bijvoorbeeld omdat zij het niet eens zijn met beleid van de school). Marton neemt dit mee naar 

de evaluatie/verdere ontwikkeling van de PROOmonitor.  

 

10. Strategische personeelsplanning   

a) Afgesproken wordt dat dit agendapunt wordt besproken in de werkgroep Personeel en ook geagendeerd wordt voor de 

vergadering van 29 mei.  

 

11. Rondvraag  

a) Brief verevening: verschillende GMR leden geven aan dat binnen de MR’en goed is gereageerd op de brief van de MR 

van de Lucas van Leyden omdat met de brief het onderwerp verevening opnieuw is geagendeerd. De MR bespreekt het 

antwoord op korte termijn en zal (naar verwachting van Alphons) nog komen met een reactie aan de GMR.  

b) Afgesproken wordt dat de samenstelling van de GMR bij de volgende vergadering opnieuw wordt besproken aan de 

hand van de lijst van aan- en aftreden.  
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c) Marcel Terlouw geeft aan dat dit zijn laatste GMR-jaar is en dus in juni 2017 af te treden. Natasja heeft aangegeven haar 

vice voorzitterschap te willen neerleggen. Alphons Dragt geeft aan na dit schooljaar ook nog één jaar door te willen 

gaan. Mark geeft als voorzitter te kennen dat hij volgend schooljaar zijn voorzitterschap en lidmaatschap van de GMR 

zal beëindigen. Vraag aan alle GMR leden is om na te denken of zij die rol willen en kunnen vervullen. Het heeft de 

voorkeur als er enige tijd is dat een nieuwe voorzitter kan meelopen gericht op zorgvuldige overdracht. 

d) Tanja en Monique koppelen de laatste stand van zaken terug van de inventarisatie passend onderwijs in de vergadering 

van 26 juni aan de hand van een kort verslag. Helaas was de respons niet erg hoog. Monique stuurt nog één keer een 

reactie, de GMR leden herinneren de MR’en. Rina geeft aan dat één van de MR leden van de Meerpaal vanuit haar werk 

ook te maken heeft met passend onderwijs en bereid is te helpen. Actie: Monique en Rina stemmen af over lid MR 

Meerpaal en Monique pakt dit verder op.  

e) Monique vraagt in hoeverre het bestuur van PROOLeiden de actie ‘PO in actie’ ondersteunt. Marton geeft aan dat 

PROOLeiden de actie ondersteunt en  te werken aan een reactie, deze wordt op 9 mei de website geplaatst.  

f) Leonie vraagt n.a.v. de Finland reis of daar nog een follow-up op komt. Marton geeft aan dat dit zeker het geval is. De 

werkgroep (kartrekker Henk Frenken) organiseert dit. In eerste instantie voor de deelnemers en later ook voor andere 

leerkrachten.  

 

12. Sluiting  

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering om 22.00  

 
 
 
 
Actielijst  
 

Vergadering  Open actie  Houder  Deadline 

16 januari  Nagaan ‘baanbehoud’ samenwerking OBSG 

Leiderdorp/PROOLeiden  

Linda van der 

Meer  

29 mei  

16 januari  Leerlingenaantallen document doorsturen naar leden MR  Marthe 

Mooijekind  

29 mei  

8 mei  Voorbereiden agendapunt: wat doen met opgehaalde informatie 

uit gezamenlijke bijeenkomst MR/GMR  

Tanja Guiaux 29 mei  

8 mei  Organiseren informatieavond MR/GMR over reglementen en 

statuten en opnemen in de jaaragenda.  

Bob 

Hoogendam 

en Marthe  

Sep/okt 

8 mei  Inventariseren vragen over vorm van samenwerking OBSG 

Leiderdorp/PROOLeiden  

Marthe 

Mooijekind  

29 mei  

8 mei  Tijdens volgende GMR bijeenkomst aangeven hoe de directeur 

bestuurder omgaat met tegenstrijdige belangen – indien deze 

zich voordoen - van de twee autonome stichtingen (OBSG 

Leiderdorp en PROOLeiden) 

Marton de 

Pinth 

29 mei  

8 mei  Check op de lijst van aan- en aftreden GMR leden  Marthe 

Mooijekind  

29 mei  

8 mei  Kort verslag inventarisatie passend onderwijs  Tanja Guiaux 

en Monique 

Welling  

26 juni  

8 mei  Monique en Rina hebben contact over passend onderwijs  Monique 

Welling 

29 mei  

 
 
Besluitenlijst  
 

 
Vergadering Besluit 

08-05-2017 De werkgroep personeel gaat op 22 met PROOLeiden in gesprek. Wanneer zij geen 

zwaarwegende vragen en/of bezwaren hebben adviseert de GMR op dat moment (dus 

22 mei) positief op het bestuursformatieplan 

18-01-2016 GMR adviseert positief ten aanzien van de begroting en het financieel beleidsplan.  

18-01-2016 GMR adviseert positief ten aanzien van de voordracht van mevrouw Mohebbi als lid van 
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 de Raad van Toezicht.  

16-11-2015 GMR adviseert positief ten aanzien van het vakantierooster 2016-2017 

26-10-2015 GMR adviseert positief m.b.t. het aansluiten bij de regionale vervangerspool. 

29-06-2015 GMR adviseert positief op het bestuursformatieplan 

29-06-2015  P geleding stemt in met het taakbeleid 

18-05-2015 P geleding stemt in met de visie modern personeelsbeleid 

23-03-2015 GMR stemt in met het protocol bewaartermijnen 

23-03-2015 GMR stemt in met protocol personeelsdossier 

23-03-2015 GMR stemt in met protocol bezwarenprocedure 

02-02-2015 P geleding GMR stemt in met het strategisch beleidsplan. De O geleding adviseert 

positief.  

02-02-2015 GMR stemt in met de herinrichting van het bestuursbureau  

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van de jaarbegroting 2015 

12-01-20-15 P geleding GMR stemt in met het Vervolg Functiemix 4.0  

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van het beleid VOG 

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van het protocol beeldschermbril 

12-01-20-15 GMR adviseert positief ten aanzien van het vakantierooster 2015-2016 

07-07-2014 O geleding GMR adviseert positief ten aanzien van het bestuursformatieplan 2014-

2015. P geleding stemt in met het bestuursformatieplan 2014-2015. 

03-02-2014 GMR adviseert positief over vakantierooster 2014-2015  

09-12-2013 GMR stemt in met wijzigen akte van aanstelling directeur-bestuurder  

09-12-2013 P-geleding adviseert positief over jaarbegroting 2014 


