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GMR Lijn 83 - Nieuwsflits
Inleiding
Beste MR-leden,
Inmiddels heeft de laatste GMR-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 13 juli 2021
Lidmaatschap CNV
De GMR heeft het besluit genomen om vanaf volgend schooljaar geen gebruik meer de maken van de diensten van het
CNV maar aan te sluiten bij het VOO, de organisatie waar we de afgelopen jaren de scholingen gevolgd hebben.
Mochten er vragen vanuit de MR-en zijn, kan de GMR deze doorspelen naar het VOO.
Definitief bestuursformatieplan en bestuursverslag
De GMR heeft voorafgaand aan de vergadering een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn tijdens de vergadering
beantwoord door het CvB en hebben voldoende verheldering gegeven. De GMR heeft vervolgens instemming gegeven
aan het bestuursformatieplan. Het bestuursverslag is ter informatie aangeboden aan de GMR.

Tips vanuit de GMR
•

Wist je dat onze nieuwsflitsen voortaan ook op de website van Lijn 83 (https://lijn83po.nl/GMR) te vinden zijn?
Zo zijn ze voor iedereen toegankelijk.

Volgende vergadering op 21-september-2021
De eerste vergadering van komend schooljaar zal gehouden worden op dinsdagavond 21 september 2021 en zal een
interne vergadering zijn. Tijdens deze vergadering zullen de volgende zaken besproken worden: Update werkplan GMR,
rooster van aftreden, taken/functieverdeling, scholing (G)MR, GMR-begroting, taken/functieverdeling schooljaar 20212022, speerpunten van de GMR.

Fijne vakantie
Aanstaande vrijdag start voor het noordelijke deel van onze scholen de
zomervakantie, een week later volgt het zuidelijke deel van Lijn 83.
Vanuit de GMR wensen we iedereen een hele prettige, ontspannende
vakantie toe zodat we volgend schooljaar weer met frisse energie
samen aan de slag kunnen gaan!

