september 2021
In deze periode is er door de GMR 4 keer vergaderd. Helaas is 1 vergadering niet doorgegaan en
hebben we vooral digitaal moeten vergaderen vanwege corona.
De GMR bestaat in principe uit 18 leden (van elke school een ouder en een personeelslid), waarvan 9
leden de vergaderingen bijwonen. Een evenredige verdeling ouders en personeel is het uitgangspunt.
De geledingen bestaan uit de volgende leden:

Naam

School

Lid

Dr Picardt

Functie
Ouder

Ronald Guit
Michon v/d Weide

Willem Alexander

Leerkracht

P.L. 2018

Walter Hobers

De Schutse

Ouder

O.L. 2020

Sander Buninga
Jade Kooiker

Paul Kruger

Voorzitter
Ouder

P.L. 2015

Amanda Kroon

Mijndert vd
Thijnenschool

Leerkracht

P.L 2020

Daniël de Leeuw

De Wegwijzer

Leerkracht en secretaris P.L. 2012

Egbert Katerberg

De Slagkrooie

Ouder

O.L. 2020

Elleke van Ludolphij

De Kiel

Leerkracht

P.L. 2019

Rudolf Mud

De Fontein

Ouder

O.L. 2019

Saskia Kuiper

notuliste

O.L. 2019

Gedurende het jaar 2020/2021 zijn de volgende stukken aan bod gekomen en waar nodig gaf de
GMR instemming:



















Inspectiebezoeken
Formatie
Structuur binnen de verenging
Sport- en preventieakkoord
Afhandeling uitspraak klachtencommissie
Corona
Functiebouwwerk
Vergoedingsregelingen
Begroting
Vakantieregeling
Groeidocument beloningsbeleid
Nationaal programma onderwijs
Bestuursfomatieplan
(G)MR reglement
Werving en selectie
Scholingsaanbod 2021-2022
Vakantierooster 2021-2022
Vergaderagenda 2021-2022

Cursus/scholing:
Wij blijven verbonden aan het MR partnerschap via CNV Onderwijs Academie.
De GMR heeft in 1 van haar scholingen een uitgebreide uitleg gehad van wat er allemaal ging
veranderen in de Wet Medezeggenschap op scholen.
Profilering:
De GMR heeft geregeld gesproken met de algemeen directeur over profilering. We merken dat het
de nodige creatieve geest vereist om de scholen van andere verenigingen voor te blijven. Dit punt zal
daarom ook geregeld terug blijven komen op de agenda
Communicatie
De algemeen directeur (J.Thiele) houdt, naar ieders tevredenheid, de GMR geregeld op de hoogte via
nieuwsbrieven/managementrapportages. De GMR streeft ernaar om een actieve gesprekspartner te
zijn van het Bestuur. Ook willen wij via de nieuwsbrief van de scholen meer bekendheid geven over
de onderwerpen waarmee de GMR zich bezig houdt. Daarnaast blijft vermelding van de gegevens en
verslagen van de GMR op de website een streven.

Hopende u hiermede voldoende ingelicht te hebben.
Daniël de Leeuw
Secretaris GMR Fiers Coevorden

