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Geachte lezer,
Dit is de eerste Nieuwsbrief van de GMR Innovo in het schooljaar 2014//2015 met enige
interessante nieuwigheden.
PERSONEELSGELEDING GMR
Ondanks alle bemoeienissen is het tot nu toe niet gelukt om nieuwe personeelsleden te vinden
voor de vacante zetels binnen de GMR. Dat baart zorgen, te meer aan het eind van dit schooljaar
ook Martin van Roon de GMR gaat verlaten. Daarmee loopt de continuïteit van de
medezeggenschap binnen INNOVO gevaar.
In deze Nieuwsbrief dan ook nogmaals een dringende oproep aan alle personeelsleden van
INNOVO om te kandideren voor een plek in de GMR. Twijfel je of weet je niet wat GMR-werk
inhoudt, kom eens vrijblijvend praten. Dat kan via GMR@Innovo.nl.
Medezeggenschap wordt steeds belangrijker in het onderwijs:
MEDEZEGGENSCHAP DOET ERTOE!!!

WEBSITE
Voor de herfstvakantie heeft de GMR haar jaarverslag over het
schooljaar 2013-2014 gepresenteerd. Dit jaarverslag is nu ook via
de website van INNOVO beschikbaar.

NIEUWE CAO-PO
Eerder in deze Nieuwsbrief werd al aangegeven, dat medezeggenschap in het onderwijs steeds
belangrijker wordt. Dat zien we ook terug in de nieuwe CAO-PO. De medezeggenschapsraden
worden steeds meer in stelling gebracht om gezamenlijk met directies na te denken over het

beleid binnen de school.
HANDREIKINGEN MEDEZEGGENSCHAP
Op de website www.infowms.nl is veel informatie te vinden. Je vindt er het “Advies goede
medezeggenschap” en een aantal handreikingen over diverse onderwerpen. Die handreikingen
benoemen:
−
−
−
−
−
−

Faciliteiten en activiteitenplan
Overleg met het bevoegd gezag
Het ambitiegesprek
Participatie van de achterban
Geschillen voorkomen en oplossen
Participatie van ouders en leerlingen

Ga naar de website en kijk onder “Toolkit en publicaties”
Na de Kerstvakantie zal de GMR deze handreikingen ook op haar website ter beschikking stellen.
Kijk ook eens op youtube naar deze link: https://www.youtube.com/watch?v=j6v4JLqLe9U

KOMENDE ZAKEN VOOR DE GMR
In het eerste kwartaal van 2015 zal de GMR besluiten
nemen over het verzuimbeleid, het taakbeleid en de
vakantieregeling.
Ook zal de GMR in gesprek blijven met het CvB over de
ontwikkelingen van het nieuwe Strategisch beleidsplan
van INNOVO

en tot slot......
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