Highlights GMR-vergadering 23 november 2020

Op 23 november 2020 zijn in de GMR vergadering de volgende zaken besproken:
In de GMR is verwelkomd het nieuwe GMR-lid, Karen Castelijns, zij
vertegenwoordigt als ouderlid de Beuningse scholen.
In de GMR vergadering van 23 november is tevens kennisgemaakt met Anne
Verhees, de nieuwe bestuurder van Groeisaam per 1 januari 2021 en opvolger
van Gerard van der Burgt.
De aangepaste conceptversie Gedragscode is besproken. Met meerderheid van
stemmen is door de GMR met deze notitie ingestemd.
De GMR personeelsgeleding heeft ingestemd met de specialisaties
functieomschrijving leraar van het Functiehuis en met de profielen CvB. Over
de beoordelingsformulieren leraar en onderwijsassistent zijn er nog teveel vragen
vanuit de GMR; met de beoordelingsformulieren stemt de personeelsgeleding
van de GMR derhalve vooralsnog niet in. Herziene versies worden afgewacht.
Verder is in de GMR vergadering het Beleid Verplichting overplaatsing
besproken. Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden. De GMR
personeelsgeleding stemt vooralsnog niet in. Een herziene versie van dit beleid
wordt afgewacht.
In samenspraak met het CvB is gekeken naar de werkwijze rondom
vergaderstukken GMR. Er wordt hierbij gestreefd naar effectiever vergaderen.
Daarvoor zijn o.a. werkgroepen (op thema) ingesteld die documenten vooraf
bestuderen. Verder wil de GMR van een met name reactieve GMR zich ontwikkelen
naar een pro-actieve GMR. De werkwijze komt ter vaststelling terug in de GMR
vergadering van 15 december. De nieuwe werkwijze wordt opgenomen in het
Werkplan GMR en zal worden gedeeld met de MR’en.
Wat de input t.b.v. het Groeiplan van Groeisaam betreft heeft de GMR besloten
dat GMR leden aanhaken bij tafelgesprekken hierover in januari 2021.
In de volgende GMR vergadering staan verschillende financiële stukken op de
agenda, zoals de meerjarenbegroting en de kwartaalrapportage. Deze stukken
worden voorbereid door de GMR werkgroep Financiën.
Door de GMR werkgroep Onderwijsinhoud wordt voorbereid het beleidsstuk
Kwaliteit dat door het CvB ter bespreking aan de GMR is aangeboden.
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

