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Werkvergadering GMR
KOERSPLAN IN
WORDING

CONTACT EN
SCHOLING

In deze nieuwsbrief een
drietal
uit brieven
De GMRcitaten
vergaderde
internva
op maandag 31 oktober. Deze vergadering aan het begin van het
schooljaar stond in het teken van de jaaragenda
van de GMR. Wat vinden we belangrijk om te
agenderen, welke koers zetten we in of houden
we vast? Met hulp van de Koerskaart MR werd
er gesproken over de te volgen lijn.
Het gesprek kreeg een vervolg tijdens de vergadering van 8 november. Edwin de Weers zette
de GMR leden aan het werk met vragen over de
trends in het onderwijs en het maken van een
sterkte– zwakte analyse voor Comprix. Op deze
manier kreeg de GMR gelegenheid om input te
geven voor het nieuwe meerjarenplan van Comprix. Ook de directeuren en de Raad van Toezicht hebben hun visie kunnen geven. In de komende tijd zal Edwin een plan schrijven voor
2023– 2026. In februari staat dit Koersplan op
de agenda van de GMR ter informatie.
Kort is er gesproken over het gebrek aan invallers. We constateren dat dit druk legt op de leerkrachten. Als je ziek bent gaat de klas naar huis
of moet een collega de klas opvangen. Edwin
legde uit dat Comprix graag een invalpool zou
willen, maar dat er geen mensen te vinden zijn
die dit werk willen doen. Er zijn elders vacatures
voor een vast dienstverband, daar kiezen mensen liever voor. Het tekort baart ons allemaal
zorgen, maar een oplossing zien wij ook niet.
De lijst met stukken van het personeelsbeleid is
inmiddels doorgenomen. Alleen het Professioneel Statuut staat nog open. Hierover spreken
we in februari.

Cursus financiën
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep
voor deelnemers aan een cursus MR en
financiën. Er zijn binnen de GMR 4 kandidaten. Mochten er nog MR-leden zijn die
mee willen doen, meld je z.s.m. via
gm@comprix.nl

Vacatures

3 leden voor de
personeelsgeleding
van de GMR
Informatie en opgave
gmr@comprix.nl

Contact met de GMR
De GMR communiceert de agenda
en stukken voor de vergadering via
SharePoint.
Iedere MR heeft een mailadres:
mr.schoolnaam@comprix.nl
Via dit adres worden informatie en
uitnodigingen gestuurd. Binnen deze
Office-omgeving kan ook SharePoint
worden geopend. Je doet dit door
te klikken op de tegel SharePoint
bovenin de balk. Ga dan naar teamsite. Op de startpagina klikken op
groepen. Je komt dan op 5b,info
voor MR. Hier staan o.a. de vastgestelde notulen en beleidsstukken.

Uiteraard is er ook een OneDrive
verbonden aan het mailadres. Het is
een goed idee om hier de stukken
van de MR te archiveren, zodat er
continuïteit blijft in de overdracht
van informatie binnen de MR.
De vergaderingen van de GMR zijn
openbaar en worden gehouden in
de bovenzaal van het stafbureau in
Wolvega.

gmr@comprix.nl
contact opnemen.
Dringend verzoek om mail
voor de GMR naar bovenstaand adres te sturen en
niet naar het werkadres van
de secretaris.

Elke school heeft binnen de GMR
een contactpersoon. Bij vragen of
suggesties kun je de contactpersoon mailen of via het mailadres
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