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Korte samenvatting GMR-vergadering Stichting Scala 16 november 2022  
 
Aanwezig:   Melvin (voorzitter), Jacintha (secretaris), Miranda, Adrijana, Mirjam, 

Angela, Saskia, Monique (leden) 
 Patricia (directeur) 
   Verslaglegging  
   Inge (De Notulant) 
 
1. Opening vergadering en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  
In de vergadering dient een afvaardiging GMR te worden bepaald voor deelname in de 
sollicitatieprocedure voor een programmamanager.  
 
2. Vaststelling notulen GMR-vergadering 11 oktober 2022  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.    
 
3. Actie- en besluitenlijst 
De lijsten worden geactualiseerd.  
 

4. Ingekomen post 
Het verslag van het overleg met de Raad van Toezicht is ontvangen. Hierover zijn geen 
vragen.  
 
5. Verkiezingen GMR 
Alle scholen zijn door GMR-leden bezocht met als doel het werven van nieuwe 
(personeels)leden. Aangezien dit door iedereen als positief is ervaren (scholen én GMR-
leden) zal de actie nog een keer herhaald worden. Op de directeuren zal via e-mail een 
beroep worden gedaan om personeelsleden te stimuleren om zich aan te sluiten bij de  
GMR. Op 13 december zullen er verkiezingen plaatsvinden.  
 

6. Jaarverslag GMR 2021-2022  
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
  
7. Activiteitenplan 2022-2023 
De geplaatste opmerkingen op het Activiteitenplan worden doorgenomen.  
Het Activiteitenplan 2022-2023 wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Een terugkoppeling wordt gegeven van het overleg met de MR-en en de gemaakte 
afspraken: het verslag van een GMR-vergadering wordt als vastgesteld beschouwd en 
gepubliceerd als er geen opmerkingen worden geplaatst die leiden tot discussie. 
Daarmee wordt voldaan aan het verzoek van de MR-en om de verslagen eerder dan na 

vaststelling in een volgende vergadering te ontvangen.  
Er zal navraag worden gedaan of het mogelijk is dat er een collectief, Scalabreed, 
lidmaatschap wordt afgesloten bij de MR-academie.   
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8. Protocol Corona 
De opmerkingen die geplaatst zijn bij het protocol Corona worden doorgenomen. Vragen 
worden beantwoord.  
 
9. Financiële rapportage Q3 (ter kennisname) 
De werkgroep Financiën heeft de rapportage bekeken en heeft geen bijzonderheden 
geconstateerd.  
 
10. Protocol Social Media 

De GMR bespreekt opnieuw het Protocol Social Media.  
 
11. Rondvraag en sluiting 
Met dank voor ieders inbreng wordt de GMR-vergadering gesloten.  
 
 

Elshout, 16 november 2022  


