NIEUWSBRIEF 1.2 GMR
MEI 2014

Geachte lezer,
Dit is de tweede Nieuwsbrief van de GMR Innovo met enige korte nieuwsflitsen.
HUIDIGE SAMENSTELLING GMR:
oudergeleding: Luc van den Bergh, Miguel Eijnwachter, Raymond Gorissen, Carlo Habets, Kim
Heuschen, Roel Meens en Dagmar Schouteten (BS Cortemich, Voerendaal)
Personeelsgeleding: Karel Clignet (Mgr. Hanssenschool), Hans Dam (Servicebureau), Hans Mommer
(Broederschool), Martin van Roon (ICT-coach), Ton Verhiel (Catharinaschool)
INKRIMPING AANTAL LEDEN GMR:
tot nu toe bestond de GMR uit 7 ouders en 7 personeelsleden. In het kader van meedenken over
inkrimping van het budget voor de medezeggenschap, heeft de GMR besloten met ingang van het
schooljaar 2014-2015 het aantal leden terug te brengen tot 6 ouders en 6 personeelsleden.
VERKIEZINGEN:
Voor het komend schooljaar kent de GMR een aantal vacatures. Vertrek van leden en het bereiken
van het einde van de zittingsperiode liggen daaraan ten grondslag. Na de meivakantie zal de GMR
de verkiezingen opstarten en kunt U een mailing daarover tegemoet zien.
Wilt U meedenken op bovenschools niveau, dan is de GMR wellicht iets voor U!

WEBSITE:
Nog voor de zomervakantie zal de website van de GMR vernieuwd worden en daarmee aan
aantrekkelijkheid en uitstraling winnen. Ook zullen in het kader van het nieuwe communicatieplan
GMR, het volgend schooljaar de mogelijkheden van facebook onder de loep genomen worden.
CONTACTEN:
De GMR wil graag de contacten met haar achterban versterken.
Vanuit dat oogpunt wordt gewerkt aan een structuur waarin
ook de relatie met de Medezeggenschapsraden van de scholen
verbeterd kan worden. Hierover meer in de volgende
Nieuwsbrief.

KADERNOTA:
In de afgelopen periode is onder meer de kadernota 2014-2015 door de GMR besproken. De
kadernota beschrijft de uitwerking van het Strategisch Beleidsplan van Innovo voor het schooljaar
2014-2015.
Na een informatieve avond, waarin bestuursvoorzitter Bert Nelissen gezamenlijk met financieel
expert Dennis Lymandt een uitvoerige toelichting op de achterliggende gedachten van deze
kadernota heeft gegeven, heeft de GMR naar aanleiding van haar eigen overleg nog indringende
vragen gesteld over de functiemix en de, voor veel scholen, toch wel behoorlijke verhoging van de
VVP-prijs. De mening van de GMR inzake deze twee onderwerpen zal worden meegenomen in de
formulering van het advies. Dit advies zal binnenkort openbaar zijn en aan alle scholen ter
informatie worden toegestuurd.

ADRESSEN:
In de vorige Nieuwsbrief is gevraagd naar de adressen van voorzitters en secretarissen van de
medezeggenschapsraden. De basis voor dit adressenbestand is inmiddels gelegd, maar het is nog
niet compleet. Daarom een herhaald verzoek om de mailadressen van de voorzitter en de
secretaris van Uw MR te mailen naar GMR@Innovo.nl.
VERGADERDATA GMR 2014:
22 april
21 mei
1 juli

– CvB en GMR
– GMR
– CvB en GMR

