Highlights GMR-vergadering 15 december 2020

Op 15 december 2020 zijn in de GMR vergadering de volgende zaken besproken:
Het aangepaste Beleid Verplichting overplaatsing is besproken. De GMR
personeelsgeleding heeft ingestemd met het beleid met een kanttekening over de
term sollicitatiegesprek.
Op de aangepaste werkwijze GMR zijn nog enkele aanvullingen. Het werkplan
GMR zal hierop worden aangepast en staat ter vaststelling in de GMR vergadering
van 19 januari 2021 op de agenda. Daarna komt het met een begeleidend schrijven
naar de MR’en.
De aangeboden financiële stukken, zoals Meerjarenbegroting,
kwartaalrapportage en brief Ministerie aan onderwijsstichtingen over Eigen
Vermogen zijn door de GMR werkgroep Financiën besproken en van een pré
advies voorzien. Dit is in de interne GMR vergadering voorgelegd. In het
overleggedeelte zijn vragen gesteld en is verdere toelichting gegeven door het CvB.
De GMR heeft zijn advies over de Meerjarenbegroting met kanttekeningen voorzien
en aan het CvB gestuurd.
Verder is door de GMR werkgroep Onderwijsinhoud de beleidsnotitie Kwaliteit
besproken. Het pré advies is in de interne GMR vergadering gedeeld. Verdere
vragen aan de bestuurders zijn in het overleggedeelte gesteld. Het CvB heeft de
beleidsnotitie Kwaliteit voorgelegd aan de GMR, omdat men graag hierover met de
GMR van gedachten wil wisselen en de mening van de GMR hoort (NB als het om
advies/instemming gaat, staat hierover officieel niets in de wet). De GMR heeft zijn
opmerkingen t.a.v. de beleidsnotitie schriftelijk aan het CvB kenbaar gemaakt.
Bestuurder Gerard van der Burght was voor het laatst in de GMR vergadering, per
1 januari gaat zijn pensioen in. De voorzitter heeft hem namens de GMR bedankt
voor de goede samenwerking. Zijn vervanger is Anne Verhees, waarmee de GMR
in de vergadering van november al heeft kennis gemaakt.
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere
vragen kunt u daar terecht.

In de GMR zijn met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 vertegenwoordigd:
scholen gemeente West Maas en Waal: Gert Jan Schop en Luc van de Pol (oudergeleding), Karen de Ruiter
(personeelsgeleding), scholen gemeente Druten: Maarten Thijssen (oudergeleding) en Willem Rensink en
Diana Kusters (personeelsgeleding). scholen gemeente Beuningen: Natascha
Schür, Aidan van Veen, Karen Castelijns (oudergeleding), Stefanie Vervoort, Maaike Schook en Hans Harts
(personeelsgeleding). Er is een vacature oudergeleding scholen gemeente Beuningen.
Onafhankelijk voorzitter: Lucas Korenromp - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp

