Highlights GMR-vergadering 23 maart 2021

Op 23 maart 2021 kwamen in de GMR vergadering de volgende zaken aan bod:
M.b.t. de Verlofregelingen Duurzame inzetbaarheid, besproken en toegelicht in de
GMR vergadering van 22 februari, is door de personeelsgeleding in de GMR van 23
maart instemming verleend. Aan het CvB is gevraagd om terugkoppeling van
resultaten.
De GMR is bijgepraat door het CvB over alle zaken rondom de
Coronamaatregelen.
Het Kleine scholen beleid is ter advisering aangeboden aan de GMR. De GMR
heeft een positief advies t.a.v. dit beleid afgegeven.
In de GMR van 23 maart is toelichting gegeven op het Beleid Beoordelen
Personeel. Hierbij hoorden o.a. de beoordelingsformulieren Leerkracht en
Onderwijsassistent. De GMR heeft enkele vragen gesteld en wacht de reactie van
het CvB af, alvorens instemming te verlenen.
Het Vervangingsbeleid dat is geactualiseerd is besproken en toegelicht. De GMR
personeelsgeleding heeft ingestemd met dit beleid.
Inmiddels hebben ouders en leerkrachten de verkiezingsbrief van de GMR
gekregen. Er zijn einde schooljaar volgens het Rooster van Aftreden drie vacatures.
Het gaat om twee vacatures personeelsgeleding scholen gemeente Druten en een
vacature oudergeleding scholen gemeente Druten. De vacatures staan open voor
geheel Groeisaam, maar bij voldoende kandidaten gaat de voorkeur uit naar
kandidaten uit de scholen gemeente Druten. Ook voor personeel vanuit het OOP
(Onderwijsondersteunend Personeel) is er gelegenheid om te reageren!
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).
Onafhankelijk voorzitter: Lucas Korenromp - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp

