Highlights GMR-vergadering januari 2021

Uit de GMR vergadering van 19 januari:
:
Het GMR werkplan 2020-2021 is opnieuw vastgesteld. N.a.v. de evaluatie van het
werkplan zijn aanpassingen gedaan in de werkwijze en organisatie. De
aanpassingen zijn samen met het werkplan reeds verstuurd naar de MR’en. Aan de
MR’en is gevraagd hun vastgestelde notulen voortaan te delen met de GMR.
In aanwezigheid van het staflid P&O is gesproken over het Generatiepact.
Voorstellen over hoe verder te gaan met het Generatiepact zijn voorgelegd aan de
GMR. De suggesties van de GMR zijn meegenomen. Op 22 februari staat het punt
opnieuw op de GMR agenda.
In de vergadering is gesproken over de stand van zaken Coronamaatregelen.
Al veel scholen hebben hun wensen kenbaar gemaakt m.b.t. besteding geld
Lumpsum, waarover de scholen via de directeuren eerder zijn geïnformeerd.
Looptijd aanvraag is verlengd tot uiterlijk 1 maart 2021.
De GMR heeft in het interne gedeelte gekeken naar de verkiezingen in mei 2021.
Naast het feit dat de vacature onafhankelijk voorzitter dan vacant komt, zijn er ook
verschillende vacatures bij de oudergeleding en personeelsgeleding. Sommige
GMR leden zitten aan het einde van hun zittingstermijn en zijn niet meer
herkiesbaar.
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

