
 

 

GMR 

Nieuwsbrief november 2018 

Nieuwe GMR is gestart 

De nieuwe GMR heeft inmiddels 3 
bijeenkomsten gehad, nl. op 13 en 
27 september en op 1 november. 
De bijeenkomst van 13 september 
stond vooral in het teken van ken-
nismaking en het bespreken van 
praktische zaken zoals vergader-
data en jaaragenda.  

Tijdens de bijeenkomsten van 27 
september en 1 november zijn 
diverse zaken aan de orde geko-
men, waarop we in deze nieuws-
brief terugkomen. 

Nieuwsbrief / Communicatie  

Voorafgaand aan iedere vergade-
ring, wordt de GMR agenda ter 
kennisname verzonden naar de 
MR-en van de scholen. 

Na elke GMR-vergadering wordt 
een nieuwsbrief gemaakt. In deze 
nieuwsbrief wordt kort weergege-
ven welke zaken aan de orde zijn 
geweest. Met de start van de 
nieuwe GMR, hebben we gekozen 
voor een nieuw format. 

Daarnaast is er een aparte 
nieuwsbrief gemaakt waarin de 
GMR-leden zich voorstellen en 
waarin informatie te vinden is 
over de nog openstaande vacatu-
res.  

De nieuwsbrieven wordt verspreid 
onder ouders en personeel. 

Scholing 

De nieuwe GMR-leden hebben 
aangegeven graag scholing te wil-
len volgen zodat ze goed voorbe-
reid zijn op het uitoefenen van 
hun taak. Ook vanuit de MR-en 
van de scholen is behoefte aan 
scholing.  

Zowel naar scholing voor MR-
leden als naar specifieke scholing 
voor GMR-leden wordt gekeken. 
Het streven is om begin 2019 in 
ieder geval een basiscursus MR 
aan te bieden. Met een specifieke 
cursus voor GMR-leden wordt mo-
gelijk gewacht tot de openstaande 
vacatures ingevuld zijn en de GMR 
compleet is.  

Jaarstukken 2017 

Mevrouw Linker is in de vergadering van 27 sep-
tember namens het stafbureau aanwezig geweest 
om een toelichting te geven op de financiële Jaar-
stukken 2017. Inhoudelijk is ingegaan op de diverse 
posten en met name de posten met  de grootste 
afwijkingen t.o.v. de begroting.  Vanuit de GMR wa-
ren er geen vragen en/of opmerkingen.  

Overige onderwerpen 

De volgende onderwerpen zijn kort besproken en 
komen in een volgende vergadering terug: 
 Huishoudelijk reglement GMR + rooster van 

aftreden 
 Kennismaking GMR en Raad van Toezicht 
 Strategisch Beleidsplan 2019-2023: De uit-

gangspunten zijn besproken en de GMR heeft 
input geleverd voor de nieuw planperiode. 

 


