Bijeenkomsten (P)GMR schooljaar 2022-2023
In de tabel hieronder treft u de vergaderdata aan van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), van het personeelsdeel van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (PGMR) en van het Dagelijks Bestuur (DB) GMR.
GMR-vergaderingen
Wie zijn hierbij aanwezig: alle GMR-leden.
In de GMR-vergaderingen voert de GMR overleg met het College van Bestuur (CvB) over
zaken die voor alle (of een groot deel van de) Eenbesscholen van belang zijn.
PGMR-vergaderingen
Wie zijn hierbij aanwezig: alleen de personeelsgeleding van de GMR.
De PGMR-vergaderingen hebben het karakter van (werk)bijeenkomsten waarbij zaken
aan de orde komen waarop alleen het personeelsdeel van de GMR advies- of
instemmingsrecht heeft. Deze bijeenkomsten kunnen alleen met de leden van de PGMR
zijn, of samen met het CvB en/of Hoofd P&O. Doel van deze wijze van vergaderen:
dubbele bespreking van thema’s (in PGMR en GMR) voorkomen en dus efficiënter
werken. Uiteraard worden de thema’s die zijn besproken tijdens een PGMR-vergadering
middels een verslag teruggekoppeld aan de oudergeleding van de GMR.
DB-overleggen
Wie zijn hierbij aanwezig: CvB, voorzitter GMR, vice-voorzitter GMR, ambtelijk secretaris
GMR.
Tijdens een DB-overleg bespreekt het Dagelijks Bestuur (DB) van de GMR samen met het
College van Bestuur (CvB) actuele onderwerpen die spelen binnen Eenbes. Tevens wordt
tijdens dit overleg de agenda voor de GMR-vergadering vastgesteld. Van dit overleg
wordt een verslag gemaakt dat wordt gedeeld met de overige GMR-leden.
Leden van de MR-en en potentiële GMR-kandidaten zijn van harte welkom om de GMRvergaderingen bij te wonen. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij bij diverse
overleggen gasten mogen verwelkomen. Wij hopen ook dit schooljaar weer enkele
ouders of leerkrachten te mogen begroeten. Als u een vergadering wilt bijwonen meldt
u zich dan tijdig aan via gmr@eenbes.nl
2022/2023
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Overige belangrijke data schooljaar 2022-2023
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In september en november vinden de jaarlijkse (G)MR-trainingen plaats (in de
avond). Deze trainingen zijn bedoeld voor (nieuwe) MR-leden, (nieuwe) GMRleden en directeuren. Er wordt twee keer dezelfde training aangeboden. Dit
schooljaar zijn de trainingen gepland op 21 september 2022 en 22 november
2022. Aanmelding hiervoor loopt via de ambtelijk secretaris GMR.
Op 16 september 2022 wordt in de avond de Eenbes activiteit ‘Vier het
schooljaar’ georganiseerd met live muziek, een (borrel)hapje en drankje. De GMR
is hier ook voor uitgenodigd.
Op 5 oktober 2022 organiseren we in de avond een contactbijeenkomst tussen
de MR-en en de GMR-contactpersonen.
De jaarlijkse thema-avond is bedoeld als ontmoetingsmoment voor de
verschillende bestuurlijke geledingen: de Raad van Toezicht (RvT), het College
van Bestuur (CvB), directeuren, stafleden en de GMR. Dit jaar vindt de jaarlijkse
thema-avond plaats op 3 november 2022.
De leden van de GMR nemen – indien mogelijk – jaarlijks deel aan het WMSCongres in Ede, dit is het landelijke congres over medezeggenschap in het
onderwijs. Dit jaar staat het WMS-congres gepland op 16 november 2022.
Het GMR-event is een event dat ieder jaar wordt georganiseerd door de GMR.
Het thema van het event is vaak gekoppeld aan de input die wij krijgen vanuit het
WMS-congres of vanuit onze achterban (de MR-en). Het GMR-event is in de
eerste plaats bedoeld voor de MR-en, maar uiteraard zijn directeuren en het CvB
ook van harte welkom. Dit jaar is het GMR-event gepland op 2 februari 2023
(avond).
Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht (RvT)
en de GMR. Dit schooljaar zijn de overleggen gepland op 3 oktober 2022 en 18
april 2023.
Voorafgaand aan de eerste GMR-vergadering van het schooljaar vindt er ook een
kennismaking met de nieuwe GMR-leden plaats. Gekozen is om een uur voor
aanvang van de eerste GMR-vergadering af te spreken, zodat we voldoende tijd
hebben om niet alleen kennis te maken, maar ook onze ambities als GMR te
bespreken. De kennismakingsbijeenkomst vindt plaats op 26 september 2022 om
18.30 uur (dus een uur voor aanvang van de GMR-vergadering).
Op 15 december 2022 staat de jaarlijkse Eenbes kerstviering gepland. Hiervoor is
de GMR ook uitgenodigd (eind van de middag/begin avond).
Het jaarlijkse afsluitende etentje (GMR-CvB-P&O) is op 11 juli 2023.

Agenda’s en verslagen GMR
De agenda’s en de verslagen van de GMR-vergaderingen worden naar het algemene emailadres van de MR-en en naar de directies van de scholen gestuurd. M.i.v. schooljaar
2022-2023 worden de concept beleidsdocumenten die de ontvangt van het College van
Bestuur en die tijdens de GMR-vergaderingen zullen worden besproken vooraf ook
gedeeld met de MR-en. Eventuele vragen of opmerkingen t.a.v. deze beleidsstukken
kunnen voorafgaand aan de GMR-vergadering aan de ambtelijk secretaris worden

gestuurd, zodat deze kunnen worden meegenomen bij de bespreking van de stukken.

Bereikbaarheid GMR
U kunt de GMR bereiken via de ambtelijk secretaris: gmr@eenbes.nl

