
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

Agenda vergadering met CvB 

 
Datum:  21 november 2022 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:   obs de Oleander, Meidoornstraat 19, Stadskanaal 
 
 

Nr. Onderwerp Actie Bijlage 

nummer 

Tijdstip 

1 Opening, vaststelling agenda Vaststellen 1 19.30 

2 Verslag vergadering 22 september 2022 

4.3 In de vorige vergadering is besproken dat er 

contact zou worden gelegd tussen de medewerker 

huisvesting en de GMR. We zouden graag een 

afspraak willen maken. Is dit mogelijk en hoe? 

De volgende vraag loopt een beetje voorop. Wellicht 

is dit besproken tijdens de laatste DB, maar daar 

hebben wij nog geen notulen van. Vandaar toch 

even de volgende vraag. 

 

Actie vragen huisvesting opnemen en sturen naar 

Marieke. 

 

8.3 Er zou tijdens het volgende directieberaad een 

inventarisatie gedaan worden voor eventuele leden 

voor de PGMR? Is dit al gedaan, zijn er reacties 

gekomen vanuit directeuren. We zijn gewoon even 

nieuwsgierig en zouden hierover graag een 

terugkoppeling willen. 

 

 

Vaststellen 2 19.35 



Mr-en benaderen. 

3 Voortgangsrapportage sep-okt 
 
Nog niet ontvangen. Opmerking/vraag: Misschien 
belangrijk om de huidige vergader jaarplanning nog 
eens door te nemen? Zijn de momenten goed 
gekozen vanuit de GMR? Hadden we dit anders 
kunnen doen? Graag advies/tips.  
 
Juni vergadering een week verplaatsen. 19 juni een 
week verplaatsen. Niet na 1 juli want dan wordt alles 
opgestuurd. 

Informatie  19.40 

4 Verslag DB 1 september en 20 september 

Draaiboek corona is op meerdere scholen niet 
voorgelegd aan de MR. Moet de MR-en hier iets 
mee? 
 
 
Draaiboek moet door MR na gevragen worden.  
 
22 sept. Bij het stukje over de ICT wordt genoemd 
dat er een tekort is? Waarin is er een tekort? Wat 
wordt hiermee bedoeld en hoe zou het anders 
kunnen? Het tekort heeft dit gevolgen? 
 
 
 
 

Informatie 3 19.50 

5 Begroting 2023 (concept) 
Er is op dit moment een constante reserve, 
misschien meer dan nodig is? Hoe kijken jullie als 
bestuur daartegenaan? Hebben jullie daar al 
bestemming voor? Hebben jullie plannen om dit te 
besteden? Zo ja waaraan? 

 4 20.00 

6 Inspectierapport 
Algemene vraag: Wat gaat OPRON met het 
inspectierapport doen? Zijn er al plannen/acties 
ondernomen?  

Informatie 5 20.10 

7 Rondvraag   20.20 

8 Sluiting met CvB   20.30 

 
 
 


