Highlights GMR-vergadering
September – oktober 2018

Op 24 september 2018 is de GMR gestart met de eerste overlegvergadering van dit
schooljaar. Daarin is toelichting gegeven over het Tevredenheidsonderzoek voor
Ouders en het Tevredenheidsonderzoek voor Personeel. Verder kwam ook de
Managementrapportage van het tweede kwartaal aan de orde.
In het interne gedeelte van deze vergadering is teruggekeken op de gezamenlijke
avond met de MR’en op 18 september. Deze vergadering is goed bezocht en de
informatie door het VOO over in algemene zin de rechten en plichten van de (G)MR
en in specifieke zin op een besturenfusie, was duidelijk. Op deze avond is middels
stellingen een behoeftepeiling gehouden onder de aanwezige MR-leden. Uit de
input bleek dat de behoefte om elkaar te ondersteunen er zeker was, maar er wordt
verschillend gedacht over de frequentie waarin dit dient te gebeuren. In algemene
zin kan worden gesteld, dat één gezamenlijke avond per jaar voldoende is. Er is
behoefte om op deze avond een relevant thema te behandelen.
Het Werkplan van de GMR schooljaar 2018-2019 besproken en inmiddels
aangeboden aan de bestuurder en verspreid onder de MR’en, evenals het
definitieve Jaarverslag van afgelopen schooljaar 2017-2018.
In de overlegvergadering van 23 oktober heeft de bestuurder informatie gegeven
over de nieuwe CAO met aangepaste functieomschrijvingen voor leerkrachten.
Verder is de stand van zaken binnen SPOM t.a.v. de nieuwe Privacywet door de
bestuurder toegelicht en de daarin nog te nemen stappen, volgens planning na de
Kerstvakantie. Ook is i.v.m. het onderzoekstraject Fusie een voorstel door de
bestuurder gedaan m.b.t. Ouderraadpleging. In de vergadering van 23 oktober
kwam uitgebreid de Ondersteuningsagenda Passend Onderwijs aan de orde met
toelichting door René Smits, coördinator van het platform Tussen de Rivieren (regio
Maas en Waal, Wychen en Beuningen). Dit platform valt onder het grote
samenwerkingsverband Stromenland. René is ingegaan op de veranderingen in de
organisatiestructuur om nog beter te kunnen aansluiten op de praktijk van de
basisscholen en op de diverse arrangementen voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.
In het interne gedeelte van deze GMR vergadering is het voorstel van de
bestuurder besproken m.b.t. ouderraadpleging binnen het Fusieonderzoekstraject
In dit voorstel zijn een aantal mogelijkheden genoemd. Het advies van de GMR is
om eenmalig ouders hun mening te vragen middels een poll met vijf vragen op de
website van SPOM en de input hiervan daarna te delen met de GMR en de
Klankbordgroep Fusieonderzoekstraject, waarin ook GMR leden zijn
vertegenwoordigd.

Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde
notulen via het GMR lid worden opgevraagd.

De GMR is sinds dit schooljaar weer voltallig! Er heeft zich een kandidaat gemeld vanuit de
oudergeleding scholen West Maas en Waal, waarmee de vacature is ingevuld.
In de GMR zijn vertegenwoordigd:
Regio scholen West Maas en Waal: Mike Seelen en Marika Schonenberg (oudergeleding), Chantal Jansen
en Wilmy Grisel (personeelsgeleding)
Regio scholen Druten: Esther Roelofs en Maarten Thijssen (oudergeleding) en Willem Rensink en Diana
Kusters (personeelsgeleding).

