Aan
Alle MR’en

Datum: 1 februari 2018
Betreft: Uitnodiging thema-avond GMR op 15 maart a.s.

Beste MR’en,
Via deze weg nodigen wij u graag uit voor de tweede GMR thema-avond op donderdag 15 maart 2018. De
thema-avond staat in het teken van professionalisering en deskundigheidsbevordering. Ook staan we deze
avond stil bij het in verbinding brengen van de gehele medezeggenschap van MOVARE. Het belooft wederom
een super avond te worden!!
Wat gaan we doen?
Naast een gezamenlijk programma organiseert de GMR een drietal workshops.
Workshop 1:
Workshop 2:
Workshop 3:

Taakbeleid; wat houdt het taakbeleid van MOVARE in en wat betekent het voor een MR
Schoolbegroting; wat houdt een schoolbegroting van MOVARE in en wat betekent het voor een
MR
Strategisch beleidsplan MOVARE 2019-2023; het CvB neemt je mee in het te ontwikkelen
strategisch beleidsplan van MOVARE

Wanneer en waar?
Wanneer
:
Tijd
:
Locatie
:

Donderdag 15 maart 2018
18:30 tot 22:00 uur
Bs. De Wegwijzer, Veeweg 73 6374 AN Landgraaf

Programma:
18:30 – 18:45 uur:
18:45 – 19.00 uur:
19:00 – 20:00 uur:
20:00 – 20:15 uur:
20:15 – 21:15 uur:
21:15 – 21:30 uur:
21:30 – 22:00 uur:

Inloop
Opening door plv voorzitter GMR
Ronde 1
Pauze
Ronde 2
Afsluiting programma door GMR
Afsluitende borrel

Kosten, aanmelden en belangrijke info:
Per workshop zijn er maximaal 20 plekken, inschrijving op volgorde van aanmelding.
Alle workshops duren één uur. Je kunt twee workshop kiezen. Voor workshop 1 en 2 vragen we een bijdrage van
€30,- pp. per workshop, omdat we hier externe personen bij uitnodigen.
Aan workshop 3 zijn geen kosten verbonden, omdat deze verzorgd wordt door het CvB.

De kosten kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL31 RABO 0184 8746 10 t.n.v. Onderwijsstichting MOVARE, onder vermelding van de MR waar u van komt.
Wij verzoeken de voorzitter van de MR om via de volgende link uw aanmelding definitief te maken.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpGH0bfg87i4wcf5WISYphmagiOsIqrL1Kk2UEK5g34gPGcg/viewfor
m?usp=sf_link
Met vriendelijke groet,
namens de GMR
Abe Brouns
Plv. voorzitter GMR
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