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GMR Lijn 83 - Nieuwsflits
Inleiding
Beste MR-leden,
Inmiddels heeft de GMR 6e vergadering van dit schooljaar 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 de GMR-contactpersoon voordat de GMR-vergadering plaatsvindt zodat vragen
eventueel meegenomen kunnen worden tijdens een vergadering.

Besproken onderwerpen in de GMR van 23 maart 2021
Kwaliteitszorg
Het CvB heeft de GMR ingelicht over de stand van zaken rondom het kwaliteitszorgsysteem. Welke acties zijn er dit
jaar ingezet, bijvoorbeeld visitaties op de scholen door het CvB, en hoe gaat dat op dit moment. Door Covid-19 hebben
een aantal punten op digitale wijze invulling gekregen. Het handboek kwaliteitszorg is te vinden op www.lijn83po.nl
Ziekteverzuim
De GMR heeft uitleg gekregen over het ziekteverzuim van de afgelopen jaren. Besproken is wat opvallend is en welke
rol Covid-19 hierin heeft gehad het afgelopen jaar. Daarnaast is er besproken welke acties er vanuit Lijn 83 genomen
worden om het ziekteverzuim terug te dringen zoals deskundigheidsbevordering van directeuren, aandacht voor
preventieve acties en afstemming ARBO-dienst-Lijn 83.
E-wise
Sinds afgelopen schooljaar kunnen werknemers gebruik maken van cursussen via E-wise. De GMR heeft inzicht
gekregen in het aantal deelnemers tijdens het afgelopen jaar, ongeveer 60% van de medewerkers was actief met Ewise en heeft gemiddeld ruim 2 cursussen afgerond. De cursussen zijn nu nog vooral gericht op leerkrachten, mogelijk
zal hier nog verandering in komen zodat het ook passend is voor andere personeelsleden.

Tips vanuit de GMR
•

Op de website van Lijn 83 staat sinds kort informatie over de rol van de GMR. Hiermee hopen we ouders inzicht
te geven in de werkzaamheden en bevoegdheden van een GMR. De informatie is ook bruikbaar voor de sites
van de scholen van Lijn 83, deze dient dan enkel aangepast te worden naar MR-niveau.

Volgende vergadering op 15-juni-2021
De volgende vergadering zal gehouden worden op dinsdagavond 15 juni 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:
jaarplan 2021, gesprek met RvT.

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 heeft 1 van onze GMR-leden afscheid van de stichting genomen 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!

