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GMR Lijn 83 - Nieuwsflits
Inleiding
Beste MR-leden,
Inmiddels heeft de GMR 7e 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 15 juni 2021
Definitief bestuursformatieplan en bestuursverslag
Deze plannen zijn aangeboden aan de GMR en toegelicht door het CvB. Tijdens de vergadering van 13 juli 2021 zullen
we hier op terugkomen nadat er eventueel aanvullende vragen gesteld zijn aan het CvB.
NPO-gelden
Besproken is op welke manier hier binnen Lijn 83 mee omgegaan is. Alle schoolleiders hebben een format gekregen
om vervolgens vanuit een schoolscan en overleg met het team keuzes kunnen maken. De keuzes zijn uiteindelijk per
school verschillend en belangrijk om te weten is dat de MR daar instemmingsrecht in heeft.
Overleg met RvT
Tijdens deze vergadering sloten naast het CvB, 2 leden van de RvT aan en zijn we in dialoog gegaan over de
driekhoek CvB-RvT-GMR. Wat is het belang van het overleg, wanneer vinden alle partijen dat het goed gaat met Lijn
83, hoe functioneert de GMR? We hebben besproken dat we de overlegvorm met het CvB aangepast hebben door
voorafgaand aan de overleggen al vragen over de te bespreken stukken in te dienen. In de toekomst willen we graag
meer gaan werken vanuit onze eigen speerpunten en minder volgend zijn in wat wordt aangeboden.
Vergaderplanning
Er is een kleine verandering in de vergaderplanning aangebracht. De vergaderplanning is als bijlage toegevoegd bij
deze nieuwsflits.

Volgende vergadering op 13-juli-2021
De laatste vergadering van dit schooljaar zal gehouden worden op dinsdagavond 13 juli 2021. De agenda kunt u
vooraf inzien in de boekenkast van Plaza. Tijdens deze vergadering zullen we terugblikken op het afgelopen schooljaar
en daarnaast zullen we het bestuursformatieplan en bestuursverslag bespreken

Versterking GMR
Aan het einde van dit schooljaar zullen we afscheid gaan nemen van een aantal personen van onze GMR. Onze GMR is
daarom naarstig op zoek naar versterking. Voor de oudergeleding zijn er 2 plekken beschikbaar en daarnaast zijn er
voor de personeelsgeleding ook 2 plekken niet ingevuld, aangezien de huidige secretaris afscheid zal nemen, komt
deze taak vrij. 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!

