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 Dinsdag 31 mei  2022 

Beste MR-leden, 

Inmiddels heeft de 6e vergadering van de GMR van schooljaar 2021-2022 plaatsgevonden. In deze 
nieuwsflits brengen we u op de hoogte omtrent de actuele zaken binnen de GMR.  
Wanneer de MR vragen of opmerkingen heeft, kunnen deze altijd neergelegd worden bij de 
contactpersoon vanuit de GMR. Dit mag ook via gmr@lijn83po.nl.  

Besproken onderwerpen in de GMR-vergadering van 31 mei 2022 

Vacatures GMR 

Voor komend schooljaar zijn we zowel op zoek naar ouderleden als personeelsleden.  
We vinden het belangrijk dat de ouders van onze scholen en de medewerkers in grotere getale 
meedenken, beslissen en adviseren over het te voeren beleid. We zouden het prettig vinden wanneer 
we een goede afspiegeling hebben van onze scholen. Grote-kleine scholen, geografische spreiding 
van de scholen etc. Hierbij een afbeelding over de spreiding van de scholen.  

Binnen de personeelsgeleding zijn wij ook nog op zoek naar een secretaris. Voor vragen rondom deze 
vacatures kan altijd contact opgenomen worden met de contactpersonen of via bovenstaand 
mailadres.  
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Nieuwe bekostigingssystematiek 
We hebben schriftelijk vragen gesteld aan het CvB over deze nieuwe systematiek. We hebben 

antwoorden ontvangen. 

Strategisch personeelsbeleidsplan  

Marleen Sander (hoofd bedrijfsvoering) en Wilfred van Peski (extern adviseur) lichten samen de opzet 

van het nieuw te voeren strategisch personeelsbeleidsplan toe. Het moet in eerste instantie een 

kapstokdocument worden, waarna er verschillende documenten onder komen te vallen.  

Bestuursformatieplan 

Tijdens de vergadering licht Marleen Sander het bestuursformatieplan toe. We komen nog niet tot 

het beantwoorden van alle vragen. Dit agendapunt zal opnieuw geagendeerd worden voor de 

volgende vergadering.  

Raad van Toezicht 

Bertruke Wein (voorzitter), Maurice Bergmans, Marcel Janssen en Hans Jaspers van De Raad van 

Toezicht sluiten aan. Samen met de GMR en Marleen Sander wordt gesproken over de bezetting en 

samenstelling van de GMR en de manier waarop de achterban geraadpleegd wordt. Ook spreken we 

over het strategisch personeelsbeleidsplan 

Data GMR komend schooljaar 

De vergaderdata zijn vastgesteld op de volgende data: 

14 september 2022: interne GMR-vergadering 

20 oktober 2022 

13 december 2022 

9 februari 2023 

5 april 2023 

30 mei 2023 

27 juni 2023 

Volgende vergadering  

De zevende vergadering van dit schooljaar zal worden gehouden op woensdag 6 juli 2022 om 19.30 
uur. Deze zal gehouden worden op het bestuurskantoor. We zullen hier onder andere ingaan op het 
bestuursformatieplan en het strategisch personeelsbeleidsplan alsmede het ventilatiebeleid.  

 

 
 

 


