Highlights GMR-vergadering 13 oktober 2020

Op 13 oktober 2020 zijn in de GMR vergadering de volgende zaken besproken:
Er is stil gestaan bij de stand van zaken Coronamaatregelen.
De conceptversie Gedragscode is toegelicht door de bestuurders. De GMR heeft
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die door het CvB mee terug worden
genomen naar de werkgroep. De GMR wacht een herziene versie af. Punt komt
terug in de volgende vergadering. Naar aanleiding van de Gedragscode is ook kort
stil gestaan bij de Pietendiscussie.
N.a.v. de instemmingsaanvraag Duurzame inzetbaarheid waarbij de GMR nog
geen instemming heeft verleend, is door het CvB mondeling toegelicht wat de
verdere plannen zijn rondom het thema Duurzame Inzetbaarheid. Er komt een
evaluatie van het Generatiepact. Het punt komt in zijn volledigheid in een volgende
GMR vergadering terug op de agenda.
De reactie van het CvB op de vragen van de GMR rondom de besteding van
stakingsgelden is besproken.
Gezamenlijk is ook gekeken naar de werkwijze rondom vergaderstukken GMR.
In de interne GMR vergadering heeft de GMR stil gestaan bij de interne
taakverdeling en het werken met werkgroepen (ter voorbereiding op specifieke
documenten, zoals financiële stukken).
Verder is er een terugkoppeling geweest door het GMR lid dat zitting had in de
bezwarencommissie Functiehuis.
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, (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

