Highlights GMR-vergadering 13 december 2021

Op 13 december 2021 kwamen in de GMR vergadering de volgende zaken aan
bod:
Beleid en procedure beveiligingsincidenten en datalekken, privacyreglement
leerlingen en privacyverklaring leerlingen. Deze documenten werden n.a.v.
bespreking in de GMR van 9 november aangepast en opnieuw aangeboden. De
GMR oudergeleding en personeelsgeleding hebben ingestemd met de aangepaste
documenten onder voorwaarde van een tekstuele wijziging in het document Beleid
en procedure beveiligingsincidenten en datalekken.
Het Medezeggenschapsstatuut besproken op 9 november en opnieuw
aangeboden is in de GMR vergadering van 13 december is vastgesteld.
De GMR heeft een positief advies gegeven m.b.t. het Bovenschools Jaarplan
2022 onder voorwaarde dat er in het voorjaar een terugkoppeling plaatsvindt in de
GMR m.b.t. de effecten van de nieuwe opzet.
De GMR personeelsgeleding heeft ingestemd met uitbetaling eenmalige toelage
aan medewerkers.
De GMR personeelsgeleding heeft ingestemd met het Beleid werving- en
selectie. Het gaat hierbij om een aanscherping van het oude beleid.
In de GMR zijn diverse financiële stukken besproken, waaronder de
kwartaalrapportages en de NPO gelden. De GMR heeft een positief advies
gegeven t.a.v. de meerjarenbegroting 2022-2026.
Verder is gesproken over de Coronamaatregelen.
Ook de stand van zaken werving nieuwe bestuurder kwam aan de orde.

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 2021-2022 zijn vertegenwoordigd vanuit:
scholen gemeente West Maas en Waal: Gert Jan Schop en Luc van de Pol (oudergeleding), Karen de Ruiter
(personeelsgeleding), scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding) scholen
gemeente Beuningen: Natascha Schür, en Karen Castelijns (oudergeleding), Stefanie Vervoort, Maaike
Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding). Vacature personeelsgeleding per 4 oktober 2021
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp

