Highlights GMR-vergadering
17 december 2019 en 20 januari 2020

In de GMR vergadering van 17 december 2019 is gesproken over het aangepaste
Reglement Cameratoezicht. Verder stond het aangepaste beleid Gesprekscyclus
op de agenda. Dit document kwam in januari terug op de agenda.
De Meerjarenbegroting Groeisaam 2020-2024 is toegelicht. Verder is gekeken naar
de samenstelling van de nieuwe GMR per 1 januari 2020. Afgesproken is met een
samenstelling van 12 leden te starten (6 om 6). Dit betekent dat de vacatures die er
in de oude samenstelling waren niet worden opgevuld. Voor de toekomst zal
gekeken worden naar een samenstelling met vanuit de scholen van alle drie de
gemeenten 4 vertegenwoordigers. In de vergadering is kennis gemaakt met de
nieuwe onafhankelijk voorzitter Lucas Korenromp.
In GMR vergadering van 20 januari 2020 is door de personeelsgeleding
instemming verleend aan het herziene beleid Gesprekscyclus. Dit is een SPOM
beleidsdocument, waarvan de GMR van SPOM bij de instemming met de FER
heeft aangegeven dit beleid te willen behouden in de nieuwe organisatie
Groeisaam. Er gaat een werkgroep aan de slag om te kijken of dit beleid ook voor
de medewerkers van voorheen Oeverwal doorontwikkeld kan worden.
Er is een positief advies uitgebracht m.b.t. de Meerjarenbegroting, zoals besproken
op 17 december.
Het Medezeggenschapsreglement en het Medezeggenschapsstatuut zijn als
Groeisaam documenten besproken en vastgesteld. Ook is in de vergadering met de
bestuurders stil gestaan bij de stakingsdagen op 30 en 31 januari. Aan de orde
kwam de berichtgeving vanuit de bestuurders naar de scholen over de staking en
het niet doorbetalen daarvan, de vragen en reacties daarop van de scholen en de
schriftelijke toelichting hierop van de bestuurders.
In de volgende interne GMR vergadering op 18 februari 2020 zal de GMR het
werkplan nieuwe stijl inhoudelijk bespreken met daarin o.a. de prioriteitenlijst voor
lopend schooljaar, het nieuwe rooster van aftreden en het Huishoudelijk
Reglement. Het punt van achterbanraadpleging staat dan ook op de agenda. De
GMR wil zich als nieuwe GMR Groeisaam meer zichtbaar gaan maken. Daarover
leest u in de volgende Highlights meer.

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 vertegenwoordigd:
scholen gemeente West Maas en Waal: Marika Schonenberg en Gert Jan Schop (oudergeleding), Karen de
Ruiter (personeelsgeleding)
scholen gemeente Druten: Maarten Thijssen (oudergeleding) en Willem Rensink en Diana Kusters
(personeelsgeleding).
scholen gemeente Beuningen: Seb Kortbeek, Natascha Schür, Nicole van der Sluis (oudergeleding),
Stefanie Vervoort, Maaike Schook en Hans Harts (personeelsgeleding).
Onafhankelijk voorzitter: Lucas Korenromp
Onafhankelijk secretaris: Carla van Erp

