Nieuwsflits van de GMR - maart 2017
De nieuwsflits is bedoeld om iedereen snel en op informele wijze op de hoogte te stellen van
onderwerpen uit de GMR-vergaderingen die de medezeggenschap aangaan. In deze nieuwsflits de
belangrijkste zaken uit de vergadering van 20 maart. De vergadering van januari is afgelast. Vandaar
dat de laatste nieuwsflits al weer enige tijd geleden is verstuurd.
Inspectie
Een delegatie van de GMR is op 10 april uitgenodigd voor een gesprek met de inspectie. Dit is nieuw
voor ons. Het gesprek is onderdeel van de onlangs gewijzigde procedure die de inspectie voor het
toezicht op de onderwijskwaliteit hanteert.
In het verleden bezocht de inspectie standaard eens per 4 jaar alle scholen. Vanaf dit jaar gebeurt dit
niet meer standaard. De verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit op alle scholen die onder haar
bestuur vallen ligt bij het college van bestuur. De inspectie houdt een startgesprek met het bestuur
over de onderwijskwaliteit en hoe het bestuur die kwaliteit monitort. Dat startgesprek was op 30
januari jl. Er worden wel steekproefsgewijs scholen bezocht. Bijvoorbeeld als de inspectie ergens
risico’s ziet.
Om tot een oordeel te komen wil de inspectie ook over een aantal onderwerpen met een aantal
mensen van de GMR spreken. Dat gesprek vindt plaats op 10 april.
Vacatures
De GMR heeft maar liefst 4 vacatures. 3 in de oudergeleding en 1 in de personeelsgeleding. De
redenen hiervoor zijn divers. Leden hebben een nieuwe baan of gewoon geen kinderen meer op de
basisschool. We zitten bij de GMR dus dringend verlegen om nieuwe leden! De verkiezingscommissie
gaat zo snel mogelijk aan de slag om de werving in gang te zetten. Dan wordt er ook meer informatie
verspreid over het werk dat de GMR doet. Als je interesse hebt of vragen dan kun je je bij
ondergetekende melden.
De notulen van GMR-vergaderingen zijn op te vragen via de MR. Ze worden altijd verspreid nadat ze
zijn vastgesteld in de volgende vergadering, dat is op 24 april 2018. Daarvoor op 10 april is de GMR
aanwezig bij een themabijeenkomst over strategische HR bij OOZ.
Toehoorders op de GMR-vergaderingen zijn van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij de
ambtelijk secretaris via m.vandervooren@ooz.nl.
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