
 

 

 

 

 

Inleiding 
Beste MR-leden, 

 

De 2e vergadering van dit schooljaar heeft inmiddels plaatsgevonden, tijd voor een Nieuwsflits om U op de hoogte te 

brengen over de actuele zaken binnen de GMR. De agenda vindt u terug in de boekenkast van Plaza.  

Input vanuit de MR-en,(vragen/opmerkingen) blijft van harte welkom voor onze vergaderingen. Laat dit gerust weten, 

liefst schriftelijk via gmr@lijn83po.nl of via je GMR-contactpersoon voordat de GMR-vergadering plaatsvindt.  

 

Besproken onderwerpen in de GMR van 27 oktober 2020 
GMR-jaarverslag 

Het jaarverslag is goedgekeurd en als bijlage aan deze nieuwsflits toegevoegd. 

 

Updaten Medezeggenschapsstatuut Lijn 83 en GMR regelement 

In onze vorige nieuwsflits hebben we al aangekondigd dat deze twee documenten tijdens de vergadering besproken 

zouden worden en na vaststelling naar de MR-en gestuurd zouden worden. Bijgevoegd aan deze nieuwsbrief dan ook 

deze documenten. Graag ontvangen wij van elke MR de statuten/reglementen nadat deze zijn goedgekeurd zodat ze 

per 1 januari 2021 in werking kunnen treden. Mochten er nog zaken gewijzigd dienen te worden, vernemen wij dit ook 

graag. 

 

Opleiding/cursussen 

In de vorige nieuwsflits werd er gevraagd naar interesse voor cursussen. Inmiddels hebben we een aantal reacties 

ontvangen en hebben we op basis hiervan besloten om 2 cursussen aan te bieden: MR-start en MR-effectief. We 

vernemen graag uiterlijk 11 november of je interesse hebt in één van bovenstaande cursussen en zullen vervolgens 

bekijken hoe we de cursussen digitaal aan kunnen gaan bieden. 

 

Ventilatie op scholen 

Het rapport dat is opgesteld n.a.v. het onderzoek op de scholen is besproken. Per school zullen, indien nodig, acties 

volgen middels een plan van aanpak, ouders zullen hiervan ook op de hoogte gesteld gaan worden. 

 

Herinrichting Ondersteuningsloket 

Er zal een nieuwe ondersteuningscoördinator aangesteld gaan worden begin 2021. Deze BOC-er zal een andere rol 

gaan krijgen, een duidelijkere regierol. De GMR heeft n.a.v. het stuk rondom de herinrichting een aantal vragen gesteld 

aan het CvB welke tijdens de volgende vergadering beantwoord zullen gaan worden.  

 

Arbobeleidsplan 

Er zijn aanpassingen gedaan door de commissie Arbobeleidsplan welke in lijn zijn met de adviezen van de GMR. Wel 

heeft de GMR nog een aantal aanvullende adviezen om het document actueel te blijven houden. Deze adviezen zullen 

aan de commissie toegestuurd worden. 

 

Functiehuis 

Er is een functieboek opgesteld binnen Lijn 83, de GMR geeft feedback aan het CvB met daarin adviezen en vragen en 

vervolgens zal dit stuk tijdens de volgende vergadering aan bod komen. 

 

Volgende vergadering op 17-november-2020 
Vanwege de hoeveelheid te bespreken punten is er een extra vergadering ingepland in november. De agenda kunt u 

van tevoren inzien in de boekenkast van Plaza. Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen aan bod 

komen: de herstructurering van het passend onderwijs, informatiebeveiliging / implementatie van AVG binnen lijn 83, 
beleid omtrent begeleiding van starters, functiehuis, MARAP. 
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