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GMR Lijn 83 - Nieuwsflits
Inleiding
Beste MR-leden,
Inmiddels heeft de GMR 5e vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. Daarom 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 de GMR-contactpersoon voordat de GMR-vergadering plaatsvindt.

Besproken onderwerpen in de GMR van 09 februari 2021
Functieboek
Het functieboek was n.a.v. de vorige vergadering aangepast en naar de GMR gestuurd. Voorafgaand aan de vergadering
heeft de GMR nog een aantal laatste aanpassingen naar het CvB gemaild. Deze aanpassingen zijn inmiddels gedaan
en de GMR heeft dan ook ingestemd met het plan.
Begroting
Er is een positief advies gegeven met daarbij een aantal aanvullingen vanuit de GMR.
Beleid omtrent starters
Na de vorige vergadering heeft de GMR het beleid omtrent Starters ontvangen en voorafgaand aan de vergadering
enkele vragen gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord door het CvB.
Cursus MR Effectief
Een aantal (G)MR-leden heeft in januari de cursus MR-effectief gevolgd, vanuit deze cursus zijn er een aantal tips
gekomen voor de vergaderingen welke we inmiddels toegepast hebben. Een voorbeeld hiervan is om voortaan
vragen over stukken die behandeld worden, vooraf in te dienen. Dit zorgt ervoor dat sommige vragen al zelf
beantwoord kunnen worden voorafgaand aan de GMR en de overige vragen vooraf aan het CvB gestuurd worden
waardoor stukken effectiever behandeld kunnen worden.
Daarnaast zijn we voornemens om op zoek te gaan naar een externe notulist zodat het GMR-lid dat op dit moment
notuleert zelf actiever deel kan nemen aan de vergaderingen. Tips voor notulisten zijn zeer welkom.

Tips vanuit de GMR


Hebben jullie tijdens de vergadering wel eens gedacht aan een pauzemoment? Ook tijdens de onlinevergaderingen is dit zeer verfrissend om even in te lasten.

Volgende vergadering op 23-maart-2021
De volgende vergadering zal gehouden worden op dinsdagavond 23 maart 2021. De agenda kunt u van tevoren inzien
in de boekenkast van Plaza. Tijdens deze vergadering zullen in elk geval een aantal onderwerpen aan bod komen:
Marap 3, ziekteverzuim, stand van zaken Arbobeleidsplan, duurzame inzetbaarheid.

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. Daarnaast neemt 1 van onze GMR-leden afscheid van de stichting en zijn we daardoor ook op zoek naar
een personeelslid voor de 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!

