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19.30 uur bezoek RvT
René van de Guchte en Jan Wolter Bloem waren namens de RvT aanwezig bij het eerste deel van de
vergadering. Het betrof een jaarlijks terugkerend bezoek om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het
was een positief gesprek.
20.30 uur reguliere vergadering, de RvT verlaat de vergadering, Odette Meskers, Lisette Boon en Jan
Steltenpool wonen dit deel van de vergadering bij.
1. Opening en vaststellen agenda
De gemeente Koggenland heeft op 5 februari 13 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van
een nieuw schoolgebouw in Avenhorn. Alle wensen vanuit Allure m.b.t. de Ieveling zijn hiermee
vervuld. Allure overweegt samen met SKO bouwheer te worden van het project. De voor- en nadelen
hiervan worden op papier gezet. De bestuurder verzoekt de GMR op een document hierover voor de
volgende vergadering te reageren. De GMR zegt een reactie toe.
2. Vaststellen verslag 28 november 2017
Er zijn 2 opmerkingen welke beide tot een kleine aanpassing hebben geleid. Dolf heeft deze
aangepast waarna het verslag is vastgesteld.
3. Begroting 2018 en concept advies
De bespreekversie advies begroting wordt doorgenomen. Een aantal specifieke vraagpunten worden
door de bestuurder mondeling beantwoord. Een aantal adviezen wordt nader toegelicht. De
bestuurder zegt toe de punten mee te nemen. Onder andere het gebruik maken van de reserve
zonder dat dit in de begroting is meegenomen, is een aandachtspunt. Geadviseerd is hiervoor een
spelregel in de begroting op te nemen zodat dit een optie is zonder hier eerst toestemming voor te
vragen.
De GMR zal het meerjarig huisvestingplan en eenmalig de kwartaalrapportages ter onderbouwing
van de begroting de ontvangen.
Allure werkt aan een geactualiseerde risicoanalyse.
Naar aanleiding van de begroting meldt de bestuurder dat het personeelsbeleidsplan wordt
geactualiseerd. Het beleid voor de LB-schaal wordt hier in meegenomen. In de volgende vergadering
kan de bestuurder vertellen over een pilot m.b.t. personeelsbeleid.
4. Kort bijpraten over de acties cao en werkdruk
De datum van de estafettestaking Noordholland is bekend, woensdag 14 maart. Allure denkt na over
invulling van deze dag en overlegt met andere schoolbesturen in de regio.
5. Informatiebeveiliging en privacy (IBP): update ontwikkelingen ICT & Privacy beleid
Document wordt later toegestuurd. Dit zal tijdens de volgende vergadering besproken worden.

6. Uitgangspunten formatie 2018
De uitgangspunten voor een nieuwe werkwijze bij het opstellen van de formatieplannen worden
positief ontvangen. De bestuurder heeft het proces nader toegelicht en verwacht, ondanks de
vernieuwde uitgangspunten, geen grote veranderingen. Tijdens de formatiegesprekken worden het
verleden, hetgeen geleerd is en nieuwe voorstellen meegenomen.
De GMR vraagt aandacht voor het meenemen van de MR-en in wijzingen omdat het opstellen van
formatieplannen een complex proces is met de nodige technische details.
7. Voorbereidingsafspraken gezamenlijke avond GMR en MR-en op 17 april
Een aantal GMR-leden maakt een programma voor deze avond welke in de volgende vergadering
wordt besproken. Astrid Stuurt hiervoor een datumprikker rond. Wanneer het programma bekend is,
wordt er een uitnodiging verstuurd. In deze uitnodiging vragen we MR-en eventuele bespreekpunten
aan de GMR door te geven. De bestuurder zegt haar medewerking toe en krijgt een rol op de avond
zelf.
Staking/ werkdruk is als een mogelijk onderwerp voor deze avond genoemd.
8. Afspraak maken over tekst MR voor het jaarverslag 2017 bespreking
Opmerkingen graag voor 14 februari mailen naar Astrid.
9. Rondvraag en sluiting
Lisette Boon en Jan Steltenpool hebben de vergadering als interessant ervaren.

