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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de GMR van SOPOGO. Hierin leest u samengevat een
overzicht van de beleidszaken, die in het schooljaar 2016-2017 door de GMR zijn behandeld.
Voor de volledige vastlegging van de vergaderingen verwijzen wij u naar de notulen van
onze vergaderingen.
Deze kunt u vinden op de website www.sopogo.nl .
In dit verslagjaar is de GMR zes keer bij elkaar geweest.
Naast de vaste aanwezigheid van de directeur-bestuurder, de heer P. Verbrugh, is er ook
eenmaal een afvaardiging in de persoon van de heer Ruud van Dongen vanuit de raad van
toezicht aanwezig geweest.
Zoals gebruikelijk heeft de GMR in het afgelopen schooljaar verschillende onderwerpen
besproken, die door het bestuur waren ingebracht ter advisering en/of verzoeken ter
instemming.
Namens de GMR
Linda de Glopper
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Inleiding
In dit jaarverslag van de GMR van SOPOGO over het schooljaar 2016-2017 hopen wij u een
open en duidelijk beeld te geven over onze rol m.b.t. de toetsing van bovenschools beleid
alvorens dit wordt ingevoerd. Hiertoe voert de GMR overleg met de directeur-bestuurder.
De onderwerpen die in het verslagjaar 2016-2017 aan de orde kwamen worden in het
volgende hoofdstuk kort opgesomd.
Hieronder brengen wij in beeld waar de GMR is gepositioneerd binnen de overlegstructuur,
c.q. organogram van SOPOGO.
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Bezetting GMR
In het verslagjaar 2016-2017 bestond de GMR uit dertien vertegenwoordigers van ouders
en dertien vertegenwoordigers vanuit het personeel.
De functie van voorzitter en de functie van notulist is gedurende dit verslagjaar
overgedragen aan twee andere personeelsleden van SOPOGO.
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Behandelde onderwerpen
Gedurende het jaar 2016-2017 zijn de volgende onderwerpen behandeld:
Besproken/gedeeld o.a.

Advies gegeven

Instemming

Passend Onderwijs

ERD WGA/Ziektewet

Bestuursformatieplan 17-18

Plusklassen/beleid HB

Reglement ziekteverzuim

Samenwerking PO-VO

Vakantierooster 17-18

Voortgang SBP

Beleidsnotitie openbaar
onderwijs op G-O in 2025

St. Vrienden van SOPOGO

Begroting 2017

De OPR van het SWV

Koerswijziging ICT

Inhoudelijke informatie over deze punten is terug te lezen op de website van SOPOGO
onder het tabblad: De organisatie > GMR.
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Professionalisering
Eind februari 2017, heeft er een cursus taakbeleid van de AOB, plaatsgevonden. Deze was
toegankelijk voor alle MR-leden en personeelsleden.

Commissies
De GMR maakt alleen gebruik van een commissie financiën, die de aangeboden begroting
2017 heeft voorbesproken met de directeur-bestuurder en vervolgens een pré-advies
afgeeft aan de voltallige raad.
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