Highlights GMR-vergadering 22 februari 2021

Op 22 februari 2021 kwamen in de GMR vergadering de volgende zaken aan bod:
Het AVG beleid van Groeisaam is door de Lumen Group beoordeeld en n.a.v. een
onderzoeksrapport is door het CvB een Plan van Aanpak gemaakt. De GMR heeft
ingestemd met het Plan van Aanpak, waarin prioritering en tijdspad is opgenomen.
Het Gezondheidsbeleid en de Regeling vergoeding hulpmiddelen en voorzieningen
is toegelicht door het CvB in aanwezigheid van het staflid P&O. De
personeelsgeleding heeft ingestemd met beide beleidsdocumenten.
Opnieuw besproken zijn de Verlofregelingen in verband met Duurzame
inzetbaarheid. In het document hierover zijn eerdere suggesties van de GMR
meegenomen. De GMR werkgroep Personeel heeft ernaar gekeken. Het
agendapunt komt voor instemming terug in de volgende interne GMR vergadering
op 23 maart.
De GMR is bijgepraat door het CvB over alle zaken rondom de Coronamaatregelen
en het heropenen van de scholen in de week van 8 februari.
Verder zullen aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van de GMR:
Maarten (oudergeleding scholen gemeente Druten) en Diana en Willem
(personeelsgeleding scholen gemeente Druten). Ook wordt voor het nieuwe
schooljaar een nieuwe onafhankelijk voorzitter gezocht. In de komende maanden
worden de GMR-verkiezingen gehouden.

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

