GMR Jaarverslag 2020
In het jaar 2020 werd op de volgende data vergaderd:
- 29 januari: reguliere gmr-vergadering
-

26 maart: reguliere gmr-vergadering; ivm covid-19 is deze vergadering niet doorgegaan

-

21 april: gezamenlijke vergadering RvT, CvB, GMR; ivm covid-19 is deze vergadering niet doorgegaan

-

25 mei: reguliere gmr-vergadering
24 juni: reguliere gmr-vergadering over BFP
22 september: reguliere gmr-vergadering
28 oktober: reguliere gmr-vergadering
16 november: gezamenlijke vergadering GMR – RvT – BMT – MR-en aansluitend een korte gmrvergadering
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De GMR is door F. Cuppers (CvB) geïnformeerd en met hem is overleg gevoerd onder andere over de
volgende onderwerpen:
Gebruik van Cupella en werkverdelingsplan binnen Eduquaat (advies)
Gebundelde uitwerking en vormgeving van de koersplandoelen op de scholen (Marap 1)
Meerjarenbegroting 2020 - 2023 (advies)
Extra investeringen aanvullend op de meerjarenbegroting (advies)
Lerarenstaking en besteding van de stakingsgelden (informatief)
Kwaliteitsrapportage op bovenschools niveau (informatief)
Jaarverslag GMR 2019 (instemming)
AVG, hoofdstukken 2, 3, 4, 5 rondom de privacy (instemming)
Scholing MR- GMR-leden (informatief)
Uitvoering van het afstandsonderwijs op de diverse scholen (informatief)
Gevolgen van Covid-19 op leerresultaten en ziekteverzuim en afstemming met BMT (informatief)
Aanstelling van de Vertrouwenspersoon samen met Meerderweert (informatief)
Voortgang van NT2 onderwijs aan nieuwkomers vanuit de expertise van Koala (informatief)
Samenwerkingsovereenkomst met Meerderweert (instemming)
Huurovereenkomst met Meerderweert inzake het bestuurskantoor (advies)
Voortgang professioneel statuut op bestuursniveau en invulling per school (informatief)
Mobiliteitsbeleid in relatie tot het nieuwe functieboek (informatief)
Vakantierooster 2020 – 2021 (instemming)
Vergoedingsregeling verhuis- en pensionkosten (instemming met voorwaarden)
Inhoud van BFP is besproken, aangepast en toegelicht (instemming)
Invulling van nieuwe vacatures en bespreken van de vervangerspool (informatief)
Opstarten en vormgeving van IOT 2.0 (informatief)
Activiteitenplan GMR 2020 - 2021 (instemming)
Functieboek (instemming met voorwaarden)
Voorbereiden bijeenkomst met RvT, BMT en (G)MR (advies / info)
Beleidsstuk meldcode en kindermishandeling (instemming)
Maatregelen rondom oudergesprekken en ventilatie wegens Covid-19 (informatief)
Voortgang en realisatie van Koersplandoelen op enkele scholen (marap 2) (informatief)
Gesprek met RvT over gang van zaken.
Beëindigen van deelname aan vervangingsfonds en kiezen voor dragen van eigen risico (instemming)
AVG hoofdstuk 9 datalekken is besproken (instemming)
Evaluatie samenwerking tussen GMR en CvB (informatief)
Benoemen van preventiemedewerker (instemming)
AVG hoofdstuk 8 is uitvoerig besproken en enkele wijzigingen zijn voorgesteld (geen instemming)

Mark Kuper
Voorzitter GMR Eduquaat.
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