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NUMMER 1 - SEPTEMBER 2020

GMR Lijn 83 - Nieuwsflits
Inleiding
Beste MR-leden,
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met het uitschrijven van een nieuwsflits om onze achterban beter van informatie
te voorzien. Inmiddels heeft er de eerste (online) vergadering van schooljaar 2020-2021 plaatsgevonden. In deze
nieuwsflits dan ook de informatie over de besproken onderwerpen. De agenda vindt u terug in de boekenkast van
Plaza. Ook dit schooljaar hebben we op onze agenda het punt: 'uit onze MR-en' opgenomen. Naast de info die wij zelf
ophalen zijn wij hiervoor afhankelijk van uw bijdrage. De MR-vergaderingen zijn gepland voor de GMR-vergaderingen.
Dus......hebt u vragen/opmerkingen of wenst u duidelijkheid over iets, stel ze gerust, liefst schriftelijk via
gmr@lijn83po.nl of via je GMR-contactpersoon voordat de GMR-vergadering plaatsvindt.

Besproken onderwerpen in de GMR van 22 september-2020
Verdeling werkgroepen en contactpersonen GMR-MR
De actuele lijst zal als bijlage aan deze nieuwsflits worden toegevoegd.
Updaten Medezeggenschapsstatuut Lijn 83
Tweejaarlijks dient het Medezeggenschapsstatuut te worden geüpdatet. Het statuut is deze vergaderingen aangepast.
Tijdens de volgende GMR-vergaderingen worden de aanpassingen besproken en het statuut vastgesteld waarna de
MR-en de statuten toegestuurd zullen krijgen ter vaststelling. Indien goedgekeurd zal het statuut per 1 januari 2021
in werking treden.
GMR-reglement Lijn 83
Voor het GMR-reglement geldt hetzelfde als het Medezeggenschapsstatuut. Het GMR-reglement zal dan ook tijdens de
volgende vergadering geagendeerd worden en na vaststelling aan de MR-en toegestuurd worden.
Opleiding/cursussen
De GMR is aan het overwegen enkele opleidingen/cursussen aan te bieden zoals MR Start en MR effectief. Graag zouden
we horen wie er vanuit de MR-en interesse heeft om deel te nemen. Indien er naast genoemde mogelijkheden andere
behoeftes zijn, zouden we dit graag vernemen via jullie contactpersonen of bovenstaand mailadres voor 27 oktober.
Bijgevoegd een folder met daarin mogelijkheden voor scholing.

Tips vanuit de GMR
•
•

Het Schoolondersteuningsprofiel zal op de agenda staan van de scholen, dit is schoolspecifiek en dus een
onderwerp voor de MR.
Elke MR heeft een contactpersoon vanuit de GMR, een mogelijkheid is om het GMR-lid uit te nodigen tijdens
een vergadering. De GMR-leden zullen na elke vergadering contact opnemen voor o.a. de Nieuwsflits, schroom
echter niet om bij vragen zelf contact te zoeken met jullie contactpersoon.

Volgende vergadering op 27-oktober-2020
De agenda kunt u van tevoren inzien in de boekenkast van plaza. Tijdens deze vergadering zullen de volgende
onderwerpen aan bod komen: Vaststellen medezeggenschapsstatuut Lijn 83, vaststellen GMR-reglement, vaststellen
huishoudelijk reglement Lijn 83 jaarverslag GMR, evaluatie IEP, het vraagstuk centraal op stichtingsniveau versus
schoolniveau, het arbobeleidsplan, de eerste MARAP en kennismaking met Marleen Sander, hoofd bedrijfsvoering.

Versterking GMR
Onze GMR is helaas nog niet voltallig. Wij zijn dringend op zoek naar een lid voor de oudergeleding ter versterking van
onze GMR. Wie vindt het leuk om beleidsstukken door te nemen en hierover te sparren? Uiteraard is het mogelijk om
een vergadering bij te wonen en sfeer te proeven. Heeft u interesse, meldt u aan via mail op gmr@lijn83po.nl Wij nemen
dan contact met u op!

