December 2017

Nieuwsbrief juli t/m december 2017
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2017 ligt voor u. 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.

Nieuwe GMR-leden, even voorstellen:
Stephan Pals:
Het is inmiddels traditie om jezelf als nieuw GMR-lid voor te stellen middels een stukje in de
nieuwsbrief. Mijn naam is Stephan Pals en ik ben ouder van BS de Kinderboom. Daarnaast ben
ik als ERP implementatie consultant werkzaam bij Fides Consultancy en Solutions “De AFAS
specialist voor Zorg en Onderwijs”. Buiten het conversieseizoen om ben ik werkzaam als
Functioneel Beheerder ERP. Toen ik hoorde dat er een vacature was voor een personeelslid in
de GMR, dacht ik: “Hier kan ik van toegevoegde waarde zijn!” Mijn kennis van andere
scholengemeenschappen kan goed van pas komen. Tevens kan ik door mijn ervaring die ik op
ga doen bij de GMR anderen nog beter adviseren. Ik verheug mij erop om aan de slag te gaan
voor de GMR.
Armand Schuffelers:
Ik ben Armand Schuffelers, 35 jaar en woon samen met Cynthia in Waalwijk. Wij hebben 2
kindjes van 4 en 2 jaar oud. Ons zoontje Lenn is in maart op de Meerdijk ingestroomd en via
die weg ben ik bij de GMR terecht gekomen. In het dagelijkse leven werk ik bij Van der Linden
Transport in Waalwijk en geef ik leiding aan de afdeling planning en alle bijbehorende
chauffeurs. Mijn hobby's zijn voetballen en hardlopen. Ik ben bij de GMR aangesloten omdat ik
niet alleen van de zijlijn wil toekijken maar graag actief een steentje bijdraag richting de
toekomst van de scholen.

Door de toetreding van nieuwe GMR-leden heeft een herschikking plaatsgevonden in de
commissies. Hoe deze ingericht zijn kunt u terugvinden op https://leerrijk.nl/gmr/wie-zijn-wij.
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Vooraankondiging contactavond MR/GMR:
Op 27 februari 2018 vindt de jaarlijkse contactavond tussen de GMR en de MR’s van Leerrijk!
plaats. Deze zal plaatsvinden in de aula van BS Baardwijk, BaLaDe 7 in Waalwijk.
Jos van der Pluijm, directeur van het Samenwerkingsverband LHA (Langstraat, Heusden en
Altena) komt informatie geven over de werkzaamheden van het Samenwerkingsverband
(SWV). Aansluitend zal Dick Kievith (lid College van Bestuur Leerrijk!) meer vertellen over de
besteding van de door het SWV ter beschikking gestelde middelen binnen Leerrijk!
Naar aanleiding van de feedback op de vorige contactavond is er een informeel moment
ingeruimd voor de MR’s om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
De agenda voor deze avond wordt ruim van tevoren naar de secretarissen van de MR’s
toegestuurd.

Activiteitenplan
In het activiteitenplan van de GMR zijn de verschillende punten voor u uitgewerkt. Het
activiteitenplan is te vinden op de website www.leerrijk.nl. De verschillende hoofdstukken die
wij in het activiteitenplan hebben uitgewerkt staan hieronder genoteerd.
1.

Wie zijn wij?

2.

Samenstelling

3.

Zittingsperiode

4.

Werkgroepen GMR

5.

PGMR

6.

Vergaderdata PGMR

7.

Vergaderdata GMR

8.

Vergaderplanning
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Instemming:
De GMR heeft in de periode van juli t/m december 2017 instemming verleend aan:
● Verlenging van het aangepaste contract met Dyade Vastgoed.
Voorheen kostte dit een vast bedrag per jaar, nu is het meer op maat gemaakt. Men
is tevreden met het onderhoud. Het contract geldt 3 jaar. De
financiële commissie zal naar het onderhoud (risico’s etc.) kijken, om in
beeld te brengen waar het uit de pas gaat lopen.
● Het grotendeels opzeggen van het Doe-mee-contract Ploos van Amstel.
Dit gaat over het gebruik van slimme energiemeters in de scholen.
We blijven gebruikmaken van de digitale meteranalyse. De zeer ingrijpende
systeemaanpassingen worden stopgezet.
● Het voorstel “Van Startbekwaam naar Basisbekwaam”
Dit gaat over startende personeelsleden in LA/LB3 en LA/LB4. Zij moeten deze
opleiding volgen. De GMR heeft instemming verleend aan het opleidingsvoorstel.

Wij hopen dat deze nieuwsbrief u voldoende heeft geïnformeerd. Namens de
GMR wensen wij iedereen een heel fijne kerstvakantie toe en een mooi 2018!
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