Nieuws van de GMR
Het is alweer even geleden dat u in de nieuwsbrief iets las over de GMR, Gemeenschappelijke
Medezeggenschap Raad. Bijna aan het einde gekomen van dit schooljaar, geven wij u graag een korte inhoud
weer van de laatste vergaderingen. Dezen vonden plaats op
2 oktober, 20 november, 5 maart, 23 april en 18 juni.


2 oktober 2018
- Na een korte voorstelronde hebben we gebrainstormd over de veiligheid rondom ‘d
Overtoom. Een zebrapad zou wenselijk zijn.
- De voorzitter en de vice-voorzitter zijn opnieuw gekozen. De voorzitter is Wiljan Kolk
en de vice-voorzitter is Tim v/d Roest.
- Verder heeft Bart met ons de inhoud van het managementrapport besproken.



20 november 2018
- Een vergadering samen met het bestuur waarin we: het welbevinden van de
leerkrachten, de wettelijke verplichte onderwerpen van de GMR, de identiteit en de
kwaliteit van het onderwijs, de samenwerking met het bestuur en de
ouderbetrokkenheid hebben besproken.



5 maart 2019
- Bart Gijssen kwam langs om de volgende zaken te bespreken: Teamleider onderbouw,
hoe de samenwerking met Drachten verloopt en dat er een opvolger moet komen voor
Jan Hakvoort i.v.m. zijn afscheid op de Rehobothschool.



23 april 2019
- De ouderavond wordt geëvalueerd en er wordt gebrainstormd om de opkomst te
verhogen.
- De doelen van de afgelopen periode worden geëvalueerd, besproken en begin volgend
cursusjaar hopen we nieuwe doelen op te stellen.



18 juni 2019
- We brainstormen over nieuwe doelen voor het komende cursusjaar.
- We staan stil bij het afscheid van Jan Hakvoort.

Tot slot delen wij u mee dat wij afscheid hebben genomen van Jan Hakvoort. Er is hierdoor een vacature
ontstaan voor de personeelsgeleding van de RHS. De samenstelling is als volgt:

EHS

Dhr. W. Kolk (ouder)
Mevr. A. Kaslander (ouder)
Dhr. E. Meijwaard (personeel)
Mevr. R. Kraai (personeel)

RHS

Dhr. T. v/d Roest (ouder)
Dhr. W.J. Beens (ouder)
Mevr. K. Beens (personeel)
….

De data van de vergaderingen komend schooljaar, 2019/2020, hopen wij u begin volgend schooljaar te
laten weten. Heeft u vragen, tips, ideeën of opmerkingen? Dan horen wij dit graag! mr@rbsgenemuiden.nl.
U mag ook altijd langskomen op een van onze vergaderingen. Deze beginnen om 19.30 uur en vinden plaats
in de Eben-Haëzerschool.

