
 

 

 

 

 

Inleiding 
Beste MR-leden, 

 

De 3e vergadering van dit schooljaar heeft inmiddels 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 je GMR-contactpersoon voordat de GMR-vergadering plaatsvindt.  

 

Besproken onderwerpen in de GMR van 17 november 2020 
Instemming en advies 

• De GMR heeft ingestemd met het aangepaste Arbobeleidsplan en daarnaast het advies gegeven om 

aanpassingen te doen betreffende protocollen “Schorsing en verwijdering” en “Opvang ernstige incidenten”. 

 

Opleiding/cursussen 

In de vorige nieuwsflits stond een bericht wat betreft cursussen voor de GMR waarvoor iedereen zich op kon geven. 

Inmiddels hebben we al een heel aantal aanmeldingen binnen maar er zijn nog aan aantal plekken beschikbaar voor 

de cursussen. Als GMR vinden we het erg belangrijk dat elke MR de kans krijgt om zich te versterken door scholing te 

volgen. Voor de MR-start zijn nog 5 plekken beschikbaar, voor MR-Effectief nog 2. Eventuele data zullen in overleg 

gepland gaan worden dus heeft u interesse, geef u alsnog op voor 27 november!  

 

Herinrichting Ondersteuningsloket 

De GMR is geïnformeerd door het CvB en zal n.a.v. de toegestuurde stukken vragen stellen in de vergadering van 

december 2020. 

 

Functiehuis 

N.a.v. de vorige vergadering heeft de GMR vragen gesteld over het functiehuis. Tijdens de vergadering heeft de GMR 

antwoorden gekregen op deze vragen en er zijn aanpassingen gedaan. De GMR zal de aangepaste stukken toegestuurd 

krijgen om vervolgens te bekijken of er nog aanvullende vragen zijn. 

 

IPB/AVG 

De ICT-coórdinator heeft toelichting gegeven op het beleid rondom IBP binnen Lijn 83. Naast het beleidsstuk is er ook 

een handboek over dit onderwerp. Deze zullen beide op de scholen toegelicht gaan worden en worden 

geïmplementeerd. De GMR heeft een aantal inhoudelijke vragen gesteld waarop de ICT-coördinator nog terug zal 

komen. 

 

Beleid omtrent starters 

Het CvB heeft een presentatie gegeven over het beleid omtrent Starters. De GMR ontvangt het beleidsdocument nog 

en in februari 2021 zal dit onderwerp nogmaals geagendeerd worden zodat de GMR aanvullende vragen kan stellen. 

 

Volgende vergadering op 15-december-2020 
De volgende vergadering zal gehouden worden op dinsdagavond 15 december. Tijdens deze vergadering zal de RvT 

aansluiten en zal de stand van zaken van Lijn 83 besproken worden inclusief de invloed van Covid-19.  De agenda kunt 

u van tevoren inzien in de boekenkast van Plaza. Tijdens deze vergadering zullen verder de volgende onderwerpen aan 

bod komen: Marap, herinrichting Passend Onderwijs, Functiehuis, begroting 2020-2021, projectbegroting, evaluatie 

professionaliseringsbeleid en IBP/AVG. 
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