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BELANGRIJKE ONDERWERPEN DIE BESPROKEN ZIJN:

PG-GMR stemt in met het voorstel om bij het
Vervangingsfonds de verzekering “ERD 42” te
wijzigen in volledige ERD

De GMR en de Raad van Toezicht hebben een kennismakingsbijeenkomst gehad. Het was heel
verhelderend om in gesprek te gaan met elkaar en te horen wie welke expertise heeft.

Met ingang van 1-1-2020 krijgen alle
personeelsleden maximaal 11 maanden woonwerkverkeer vergoed. PG-GMR stemt hiermee in
PG-GMR stemt in met het voorgenomen besluit
wijziging managementstructuur en OG-GMR
geeft een positief advies
De GMR stemt in Planning schoolvakanties 20202021
De GMR geeft een positief advies over de
begroting en het jaarplan en de begroting 2020

Traject strategisch beleidsplan: Met name het personeel, maar ook ouders/verzorgers en partners uit
het netwerk van De Korre zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan
2020-2023. Zo zijn we gekomen tot een plan waar we oprecht achter staan. Het beleidsplan loopt op
met de schoolplannen. Ze zijn in een groeiformat opgesteld, waardoor ze over de jaren heen bruikbaar
zijn.
De GMR werd vanaf het begin van de Corona-gerelateerde gevolgen betrokken bij besluitvorming.
De GMR is betrokken bij de bestuurlijke fusie Korre-Respont. Dit is een vast agendapunt waarbij we
instemmingsrecht hebben op de te verwachten fusie-effect rapportage (FER). Daarnaast wordt de GMR
betrokken bij verschillende informatiebijeenkomsten gericht op de medewerkers, bestuursbureau,
directeuren, raden van toezicht, en de GMR-en. Twee leden nemen deel aan een klankbordgroep met
verschillende personen uit beide organisaties.

De GMR stemt in met het strategisch beleidsplan
2020-2023

Op de agenda stond onder andere: het bouwtraject Walcheren, het tevredenheidsonderzoek onder
personeel, ouders en ketenpartners, onderwijs tijdens de Coronacrisis, leerlingenvervoer, het fietsplan,
voortgang Delta-Sprienke VSO, huisvesting, ontwikkeling leerlingenaantallen, cao, lerarentekort,…

De GMR geeft een positief advies m.b.t. de
begrotingswijziging 2020

Standaard op de agenda staat: bestuursformatieplan, meerjarenbegroting, jaarplanmonitor, strategisch
beleidsplan, functiebouwwerk, KPI dashboard, begroting

De PG van de GMR stemt in met het
bestuursformatieplan 2020-2021 en de OG geeft
een positief advies

De notulen van de GMR zijn te vinden op intranet onder het tabblad GMR

De GMR geeft een positief advies op de
meerjarenbegroting 2020-2023

PG - personeelsgeleding/ OG - oudergeleding

GMR leden: We hebben per 1-1-2020 afscheid genomen van Meryem Razani-Walraven en Susanne
Zoutewelle. We verwelkomen; Jessika Markovic en Margreet Otte. Per 1-9-2020 neemt Monique van
Bellen afscheid en start Karin van Kuppevelt. Wisselingen vonden plaats in de personeelsgeleding.
GMR reglementen: Het GMR reglement is te vinden onder het tabblad “downloads” op de
Korrewebsite. De GMR heeft ook een huishoudelijk reglement.
Test digitale stukken: De GMR is begonnen met een pilot waarin geprobeerd wordt alle stukken alleen
digitaal te versturen. We werken in I-babs. Het bestuur stelt I-pads ter beschikking indien nodig.

