
Actiepunten- en besluitenlijst GMR PO 10 oktober 2018  (Extern)   

   

  Leonard Springerlaan 39 

Postbus 744 

9700 AS  Groningen 

T (050) 368 88 00 

 

Plaats en datum : Groningen, 10 oktober 2018 

Aanvang / einde : 19.30 - 22.15  

Vergaderzaal : Ontmoetingsruimte  

   

Aantal bladen : 1 van   

Bijlage(n) : -  

Nummer : 01  

   

Opgemaakt door : Benthe Klep  

   

   

Onderwerp / : 

Overlegorgaan 
GMR PO  

   

Deelnemers   Deelnemers (vervolg) 

Leden van de GMR PO  

 

 

Theo Douma (vz CvB)  

Joke Ploeger (Hoofd HR) 

Floris Bosma (Bestuurssecretaris) 

Erik de Graaf (punt 10) 

Thom Verleg (punt 13) 

Afwezig: 

Arno Prins 

Maaike Brunekreeft 

Wendy Bernardus 

Rinie Boekholt 

Monique Arends 

 

 

 

            

 
  



             8.  Vaststelling verslag GMR PO 20 april 2016 (externe versie) 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

9 Mededelingen vanuit het CvB      

De mededelingen zijn schriftelijk verstuurd. De mededelingen worden niet mondeling toegelicht. 

 

  

 

10 AVG     

De presentatie wordt gegeven door Erik de Graaf. De PowerPoint wordt rondgestuurd naar de leden.  

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de presentatie: 

- De functionaris gegevensbescherming (FG) wordt binnenkort aangesteld en de gegevens 

worden nog ingevuld in het document. Daarna wordt het openbaar gemaakt.  

- De FG wordt ook de toezichthouder op het project.  

- Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden aan het standaardwachtwoord. Floris gaat 

hiermee aan de gang.  

- Erik komt nog een keer terug voor een update van dit project. 

Er wordt meteen gestemd over dit onderwerp. De uitkomst is 12 voor, 0 tegen , 0 onthoudingen. 

 

11  Overzicht aanmeldingen VO   

Dit punt is niet behandeld ivm het besluit om het gesprek over de huidige situatie voorrang te geven. 

 

12  Notitie werken aan kwaliteit   

Dit punt is niet behandeld ivm het besluit om het gesprek over de huidige situatie voorrang te geven/ 

 

13  Presentatie organisatie ontwikkeling 3.0     

Deze presentatie wordt gegeven door Thom Verleg, De PowerPoint wordt rondgestuurd naar de leden. 

Tijdens de presentatie wordt gevraagd of een dergelijk dashboard ook voor docenten kan worden 

ingesteld. Het antwoord is dat dit mogelijk is in de toekomst. 

Er wordt ook gevraagd hoe dit zich verhoudt tot het strategisch beleidsplan. Het antwoord is dat het 

erop inhaakt, het is één van de punten. 

 

14 Rapporten RI&E        

Dit punt is niet behandeld, maar de stukken zijn wel rondgestuurd. Als er nog inhoudelijke reacties op 

zijn kunnen die gemaild worden naar Joke Ploeger. Het stuk is bij deze wel ter informatie aangeboden 

en in goede orde ontvangen.  

 

15 Stavaza ICT      

-  

 

16 Rondvraag       

Floris meldt dat hij per 1 december een nieuwe baan heeft als bestuurssecretaris bij Interzorg in 

Assen. Er komt een vacature voor zijn baan. 

Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. 

 
Actiepunten 
 

Actie  Onderwerp   Verantwoordelijke   Deadline   

01 Uitzoeken scholing GMR Arjan de Rooij T.z.t 

03 Niet vertegenwoordigde scholen 

aanschrijven 

Kawita en Evelyn Z.s.m 

04 Verandering standaard wachtwoord op 
schoolcomputers 

Floris Bosma (?) T.z.t 

 


