
datum GMR 2017 CorDeo Scholengroep Besluiten/actielijst 2017-2018

13-2-2017 5-17 actie GMR Er is geen unaniem mandaat van 

alle MR-en; het vervolg inzake MR 

reglementen vaststelling  wordt 

besproken en in gang gezet.

De ambtelijk secretaris voert de 

acties richting MR-en uit.

13-2-2017 in uitvoering

13-2-2017 5-18 actie GMR Vanuit de Raad van Toezicht zijn de 

heren Daverschot en Van der Graaf 

aanwezig. 

Volgende gezamenlijke bijeenkomst 

zal in september 2017 worden 

vastgesteld

13-2-2017 in uitvoering

13-2-2017 5-19 actie GMR Een samenvatting van de GMR 

notulen zullen op de website 

geplaatst worden en aan de MR-en 

worden toegestuurd. De MR-en zijn 

zelf verantwoordelijk de 

contactpersoon gegevens door te 

geven aan GMR

De ambtelijk secretaris voert de 

acties richting MR-en uit

13-2-2017 in uitvoering

13-2-2017 1-09 besluit Bestuurszaken De intentieverklaring om 

samengaan met Kompas en De 

Werf te onderzoeken wordt 

goedgekeurd

De intentieverklaring inzake 

Kompas en de Werf wordt door de 

GMR goedgekeurd

13-2-2017 gesloten

19-4-2017 1-10 besluit Bestuurzaken de GMR stemt in met het 

voorgenomen besluit tot fusie 

tussen SBO de Werf, en Kompas 

met CorDeo

GMR stemt in met besluit tot fusie 

Kompas en De Werf.

19-4-2017 gesloten

19-4-2017 5-20 besluit GMR stemt in met de MR reglementen 

zoals opgemaakt vanuit GMR 

regelement

worden aan de MR-en toegezonden 

in cc aan dir.leden

1-5-2017 gesloten

19-4-2017 3-10 actie Personeel uitbreiding functie bouwwerk met 

de functie van meerschoolse 

directeur

er wordt ingestemd het 

functiebouwwerk uit te breiden met 

de functie meerschoolse directeur

19-4-2017 gesloten

19-4-2017 1-11 actie Bestuurszaken Handboek AO beleid ziekteverzuim, aanstelling en 

ontslag zijn toegevoegd een het 

handboek. Instemming verkregen 

van GMR

19-4-2017 gesloten

19-4-2017 1-12 actie Bestuurszaken Bestuursformatiepklan 2017-2018 de GMR (P) stemt in met het 

bestuursformatieplan. Advies: Op 

Lbfunvtie differentiatie beleid nader 

ontwikkelen

19-4-2017 gesloten



19-4-2017 5-21 actie GMR vragen beantwoording samen met 

CvB inzake MR vragen

beantwoorden aan MR-en (Actie 

Alie)

19-4-2017 in uitvoering

19-4-2017 5-22 actie GMR Bemensing GMR, opnieuw wordt 

een oproep gedaan via MR-en voor 

nieuwe GMR leden. Luuk Piek is als 

voorzitter aangesteld voor de 

komende periode.

tegelijk met verzenden MR 

reglement (Actie Alie)

10-5-20117 in uitvoering

25-9-2017 5-23 besluit GMR Laurens Huizer is als GMR lid 

toegetreden (de Bron)

25-9-2017 gesloten

25-9-2017 5-24 besluit GMR Lijst MR leden te koppelen aan 

GMR leden met uitleg verzenden 

aan MR-en en directeuren ter info

25-9-2017 gesloten

25-9-2017 5-25 besluit GMR jaarrooster 2017-2018 vastgesteld 

en verzonden aan MR

25-9-2017 gesloten

25-9-2017 1-13 actie Bestuurszaken Doordecentralisatie Huisvesting 

Gem Amersfoort

er wordt door de GMR in de 

komende weken een (advies)besluit 

genomen op basis van aan te 

leveren bescheiden door CvB nadat 

alles van de Gemeente binnen is.

25-9-2017 in uitvoering

25-9-2017 2-05 actie Financien Brainstorm met CvB volgt inzake 

begroting 2018. Een constructief 

overleg waarin de personele 

(financiele) zaken/keuzes ook 

meegenomen worden

GMR denkt na over een werkgroep 

inz. pers.zaken

25-9-2017 in uitvoering

25-9-2017 5-26 besluit GMR Het huishoudelijk reglement wordt 

goedgekeurd en vastgesteld door 

GMR leden

huishoudelijk reglement 25-9-2017 gesloten

20-11-2017 1-14 besluit Bestuurszaken De GMR heeft ingestemd met het 

voorstel Doordecentralisatie 

Huisvesting Amersfoort

20-11-2017 gesloten



20-11-2017 1-15 besluit Bestuurszaken Het GMR/MR reglement en 

Medezeggenschapstatuut wordt 

aangepast met deelraden en 

toevoeging SBO de Werf, voormalig 

Kompas en enkele tekstutele 

wijzigingen en is nu definitief en 

alle MR-en zijn akkoord

documenten worden aan de MR-en 

(via AM) en directies (CvB) 

toegestuurd

20-11-2017 gesloten

2018 CorDeo Scholengroep

31-1-2018 5-27 besluit GMR Begroting GMR 2018 goedgekeurd 

door CvB

31-1-2018 gesloten

31-1-2018 1-17 besluit Bestuurszaken Jaarverslag GMR en t.b.v. CorDeo 

jaarverslag 

door GMR goedgekeurd 31-1-2018 gesloten

31-1-2018 5-28 besluit GMR Deelname aan werkgroep 

Personeel Identiteit en Werkdruk

Herman Bruinenberg 31-1-2018 gesloten

23-4-2018 5-29 besluit GMR Notulen GMR worden iedere 

vergadering getekend. 

Worden daarna verzonden aan 

bestuurssecr.

23-4-2018 gesloten

23-4-2018 5-30 besluit GMR Na de vaststelling worden de GMR 

notulen gedeeld met de MR-en

actie via AM 31-1-2018 gesloten

23-4-2018 3-11 besluit Personeel De personele geleding stemt in met 

de vaststelling van de LA-LB functies

23-4-2018 gesloten

23-4-2018 1-18 actie Bestuurszaken Protocol time-out, verwijdering en 

schorsing, concept-versie 1; daarop 

worden enkele aanvullingen 

meegegeven. Met deze 

kanttekeningen wordt positief 

ingestemd met het voorliggend 

stuk door de P GMR en O GMR.

komt terug in 2019-2020 in versie 2 23-4-2018 in uitvoering

23-4-2018 1-19 actie Bestuurszaken IPB beleid: inzake de nieuwe 

privacywet is een nieuw beleidsstuk 

opgemaakt inclusief het nieuwe 

privacyreglement. ICT beheerder G. 

deGraaf licht dit alles toe.

de personele geleding stemt in  met 

het beleidsstuk en het 

privacydocument met betrekking tot 

verwerking en bescherming van de 

personnsgegevens van het 

personeel (WMS art.12 lid M

23-4-2018 terugkerend



23-4-2018 1-19 actie Bestuurszaken IPB beleid (inzake de nieuwe 

privacywet is een nieuw beleidsstuk 

opgemaakt inclusief het nieuwe 

privacyreglement. ICT beheerder 

G.de Graaf licht dit alles toe. Beide 

geledingen stemmen in met deze 

drie (groei)documenten. 

Terugkomend jan 2019

De oudergeleding van de GMR 

stemt in met hetzelfde document 

waarin het gaat over de verwerking 

van én de bescherming van 

persoonsgegevens van ouders en 

leerlingen. (WMS art. 13 lid J)

23-4-2018 terugkerend

23-4-2018 3-12 besluit Personeel Overlegmodel (versus basismodel) 

vanuit CAO overleg 

De personele geleding stemt in met 

het overlegmodel.

23-4-2018 gesloten

14-6-2018 3-12 besluit Personeel Drie toegevoegde functies wegens 

toetreding van Onderwijspunt tot 

CorDeo nl: orthopedagoog, 

ambulant-begeleider en psycho-

diagnostisch medewerker

de personele geleding stemt in met 

deze drie functiebeschrijvingen.

14-6-2018 gesloten

14-6-2018 5-31 actie GMR Secretaris zal een kort overzicht van 

2018 maken voor MR leden en met 

de besluitenlijst en de def. notulen 

van 23-4-2018 toezenden aan de 

MR leden. Tevens de stand van 

zaken SharePoint toelichten.

14-6-2018 in uitvoering

17-9-2018 5-32 actie GMR Aanpassen tekst website GMR

17-9-2018 1-20 actie GMR Aanwezig 15-10 bij meeting 

Strategisch Beleidsplan 2019-2023 

LP en JM


