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Uit de GMR-vergadering van 20 september 2022  

 
 De GMR is op 20 september gestart met de eerste vergadering van dit schooljaar. 

Helaas zijn de twee vacatures personeelsgeleding nog niet opgevuld. De GMR is 
naarstig op zoek naar nieuwe kandidaten, bij voorkeur vanuit scholen van 
gemeente Druten en gemeente West Maas en Waal. Dringend verzoek aan de 
personeelsleden van Groeisaam om na te denken over deelname in de GMR, 
omdat er veel belangrijke personele zaken aan bod komen waarover de GMR-
personeelsgeleding instemmingsbevoegdheid heeft. Zo is onlangs door de GMR 
ingestemd met het nieuwe fietsplan. Ook worden er beleidsstukken besproken die 
effect hebben voor leerlingen. Samen met de ouders van de GMR geef je adviezen 
over dit beleid. 

 In de GMR van 20 september is naast instemming op het nieuwe fietsplan voor 
medewerkers ook ingestemd met het professionaliseringsprogramma schoolleiders. 
Verder is uitgebreid gesproken over het Lumenrapport m.b.t. de privacywetgeving, 
de Groeisaam jaaragenda en de DPIA rapportage parnasSys.  
Er is door de GMR commissie ICT geconstateerd dat er veel inzet op analyses en 
actieplannen is en dat er serieus aandacht aan wordt besteed vanuit de 
verantwoordelijken met ondersteuning van de Lumen groep. De GMR heeft 
geconstateerd, dat de Basis hygiëne betreffende AVG regels en mogelijkheden niet 
overal even goed bekend zijn binnen de stichting. Bewustzijn is nog niet volledig op 
orde bij alle medewerkers en dat verdient aandacht. Bij de volgende ronde zou een 
DPIA op het medewerkers administratiesysteem, VISMA  aan te bevelen zijn. Dit 
systeem valt nu nog buiten de plannen en beoordeling.  

 Ook is op 20 september stil gestaan bij het Inspectierapport vierjaarlijks onderzoek 
en de reactie van het CvB hierop. Een GMR-delegatie had in het kader van dit 
onderzoek op 30 juni een gesprek met de Inspectie.    

 De GMR heeft het nieuwe werkplan 2022-2023 vastgesteld. Dit werkplan bevat veel 
informatie over de organisatie binnen de GMR. Het plan is ook naar de MR’en 
gestuurd en te vinden op de algemene website van Groeisaam. Daarop staat ook 
het vastgestelde GMR-Jaarverslag 2021-2022. De MR’en kunnen voor vragen 
terecht bij contactpersonen van de GMR. Voor elke MR is iemand beschikbaar.  

 
 
 
 
In de GMR zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Luc van de Pol (oudergeleding) en Judith Beck, vacature 
personeelsgeleding 
scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding), vacature personeelsgeleding 
scholen gemeente Beuningen: Natascha Schür  en Karen Castelijns (oudergeleding), Stefanie Vervoort, 
Maaike Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding) NB *Ilse vervult sinds 2021 de vacature 
personeelsgeleding scholen gemeente Druten wegens het ontbreken van tegenkandidaten.  
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  
 
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. 
 


