
 

 

 

 

 

Inleiding 
Beste MR-leden, 

 

Inmiddels heeft de GMR het bijzondere kalenderjaar 2020 afgesloten met de 4e vergadering van dit schooljaar. Daarom 

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. Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en bovenal een gezond 2021! 

 

Besproken onderwerpen in de GMR van 15 december 2020 
Gesprek met RvT 
Een gedeelte van de vergadering werd bijgewoond door 2 leden van de RvT. Samen is er gesproken over de effecten 

van Corona op het onderwijs, hoe hebben ouders en leerkrachten dit ervaren. Daarnaast heeft de GMR gevraagd hoe 

de RvT kijkt naar Lijn 83, is men tevreden over de huidige koers en welke aandachtspunten zijn er nog. Tijdens een 

latere vergadering dit schooljaar, zal de RvT nogmaals aansluiten en zullen we de voortgang bespreken. 

 

Opleiding/cursussen 

Binnenkort zal er via de mail een voorstel gedaan worden met data voor de cursussen. De personen die zich aangemeld 

hebben, ontvangen rechtstreeks bericht hierover. 

 

IPB/AVG 

Het IBP/AVG beleid is tijdens de vorige vergadering toegelicht door de beleidsmedewerker ICT. Het beleid is nu 

besproken in de GMR. 

 

Begroting en Projectbegroting 

De werkgroep financiën heeft voorafgaand aan de vergadering, samen met het CvB en het Hoofd Bedrijfsvoering de 

begroting besproken en daarin aanvullende vragen gesteld. Tijdens de vergadering zijn de overige GMR-leden 

geïnformeerd door het CvB en de werkgroep financiën. 

 

Tips vanuit de GMR 
 Op schoolniveau zal de begroting besproken worden. De MR heeft adviesrecht over de hoofdlijnen van het 

meerjarig financieel beleid van de school. Daarnaast kan de jaarlijkse begroting ter informatie aan de MR 

gestuurd worden door de directeur. De MR mag daar altijd initiatief in nemen door het stellen van vragen en 

eventueel het geven van ongevraagd advies. 

  

 

Volgende vergadering op 9-februari-2021 
De volgende vergadering zal gehouden worden op dinsdagavond 9 februari 2021.  De agenda kunt u van tevoren inzien 

in de boekenkast van Plaza. Tijdens deze vergadering zullen in elk geval een aantal onderwerpen aan bod komen die 

tijdens de laatste vergadering onvoldoende aan bod zijn gekomen:  herinrichting Passend Onderwijs, Functiehuis, 

begroting, evaluatie professionaliseringsbeleid en IBP/AVG. 

 

Versterking GMR 
Onze GMR is helaas nog niet voltallig. Wij zijn dringend op zoek naar een lid voor de oudergeleding ter versterking van 

onze GMR. Wie vindt het leuk om beleidsstukken door te nemen en hierover te sparren? Uiteraard is het mogelijk om 

een vergadering bij te wonen en sfeer te proeven. Heeft u interesse, meldt u aan via mail op gmr@lijn83po.nl Wij nemen 

dan contact met u op! 
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