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Nieuwsbrief GMR januari t/m juli 2021 

Beste lezer,  

In deze nieuwsbrief kunt u in vogelvlucht lezen wat er het afgelopen halfjaar bij de GMR is 

gepasseerd. Voor uitgebreidere info kunt u terecht op de website van Leerrijk!: 

www.leerrijk.nl/gmr. 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. 

WOPO-regeling: 

We zijn als GMR hierover ingelicht door de interimmedewerker P&O Willemien van der Wouw. 

Het personeel is op de hoogte gesteld van deze regeling. Een aantal mensen binnen Leerrijk! 

heeft er gebruik van gemaakt. 

Inspectierapport bestuur (en daaropvolgende acties): 

De GMR heeft deel uitgemaakt van het volledige traject dat is ingezet naar aanleiding van het 

inspectierapport. Er is overleg geweest op verschillende niveaus (bestuur-directeuren-RvT-

GMR) en ook bij de nabespreking met de inspecteur was de GMR vertegenwoordigd.  

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. De directeuren informeren hun team over de 

voortgang en in te zetten acties. 

P&O bemensing Leerrijk!: 

Er zijn dit jaar wat personele wisselingen geweest op het gebied van P&O. De GMR is 

betrokken geweest bij de sollicitatieprocedures hiervoor. Per 1 augustus is de nieuwe 

medewerker benoemd. 

We wensen Kitty van den Heuvel veel succes en werkplezier bij Leerrijk! 

NPO-gelden: 

Er zijn reacties aan de GMR gekomen van een aantal MR’s op de informatie die naar scholen is 

gegaan. Er is met het bestuur besproken dat er een extra Leerrijker zou komen om dit 

nogmaals uit te leggen, ook heeft de PGMR een brief gestuurd naar de MR’s hierover. 

Het is nu aan de scholen om met hun plannen te komen ter besteding van de gelden. De GMR 

wordt hier in hoofdlijnen van op de hoogte gehouden. 

http://www.leerrijk.nl/gmr
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De GMR waardeert het dat de MR's kritisch naar de besteding kijken en dat er indien nodig 

contact wordt gezocht met de GMR.  

Themabijeenkomst (G)MR 

Vanwege de beperkende Coronamaatregelen en de wens om fysiek samen te kunnen komen 

heeft er dit schooljaar geen themabijeenkomst samen met de MR's plaatsgevonden. 

De voorlopige nieuwe datum voor deze bijeenkomst is maandag 21 februari. Verzoek aan alle 

MR's is om deze datum alvast in hun jaarplanning op te nemen. Meer informatie volgt in de 

volgende nieuwsbrief. 

Afscheid leden GMR: 

Na afloop van de laatste GMR-vergadering van dit schooljaar hebben we tijdens een gezellig 

samenzijn afscheid genomen van onze voorzitter George Kempff (oudergeleding) en 

vicevoorzitter Chris van der Wal (personeel). Wij bedanken beiden voor hun vele jaren van 

inzet en inbreng en wensen ze veel succes en plezier bij de nieuwe uitdagingen die nog op 

hun pad mogen komen. 

(Invulling van) vacatures GMR: 

In de afgelopen periode zijn er vacatures uitgeschreven voor zowel de oudergeleding als de 

personeelsgeleding van de GMR. De procedure voor de nieuwe ouderleden zit inmiddels in een 

afrondende fase en de bezetting zal volgend schooljaar weer volledig zijn. De nieuwe leden 

zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. Op de advertentie voor de 

personeelsvertegenwoordiging zijn géén reacties binnengekomen. Dit baart ons toch wel 

zorgen, want de medezeggenschap komt om deze manier wel onder druk te staan. Mocht je 

na het lezen van deze nieuwsbrief toch op andere gedachten zijn gebracht, schroom dan 

vooral niet om contact op te nemen met de secretaris van de GMR, 

sylvanacoumans@leerrijk.nl 

 

Instemming: 

De GMR heeft in de periode van januari t/m juni 2021 instemming verleend aan: 

 
● Handle With Care 
● Van werk naar werkbeleid 

● Bestuursformatieplan 

 

 

 

mailto:sylvanacoumans@leerrijk.nl
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Vergaderrooster 2021/2022 

GMR Vergaderdata 2021/2022 

PGMR+DB  

 
Woensdagen 13.30-16.30 uur 

GMR 20.00 uur Voorzitter 

 

woensdag 15 september 2021 dinsdag 28 september 2021  

woensdag 6 oktober 2021 maandag 18 oktober 2021  

woensdag 10 november 2021 woensdag 24 november 2021  

woensdag 8 december 2021 maandag 20 december 2021   

woensdag 19 januari 2022 dinsdag 1 februari 2022  

woensdag 9 februari 2022 maandag 21 februari 2022  

woensdag 16 maart 2022 woensdag 30 maart 2022  

woensdag 13 april 2022 maandag 16 mei 2022  

woensdag 25 mei 2022 woensdag 8 juni 2022  

woensdag 22 juni 2022 dinsdag 5 juli 2022  

 

 

 


