GMR
Secretariaat
GMR Movare
Postbus 12
6460 AA KERKRADE

Kerkrade, 17-01-2017

Geachte MR,
Onderstaande punten willen wij graag onder uw aandacht brengen.
Scholing.

De cursus medezeggenschap voor gevorderden van 30 januari 2017 is volgeboekt. U kunt
zich dus niet meer voor deze cursus inschrijven.
Voor de cursus van dinsdag 31 januari 2017 is weinig/geen interesse. Wij zijn dan ook
genoodzaakt om deze cursusavond niet door te laten gaan. We hopen op uw begrip.
Regiobijeenkomsten

Wij herinneren u aan de mogelijkheid tot inschrijving voor het tweede reguliere
MR  GMR regio overleg van het schooljaar 2016-2017. Conform onderstaand overzicht
zijn de bijeenkomsten gepland.
▪ Regio Brunssum: dinsdag 07 maart 2017.
▪ Regio Heerlen: donderdag 09 maart 2017.
▪ Regio Landgraaf: dinsdag 14 maart 2017.
▪ Regio Kerkrade: donderdag 16 maart 2017.
Verdere gegevens betreffende locatie, aanvangstijdstip e.d. krijgt u ruim op tijd
toegestuurd.
Overzicht CvB en GMR.
Op dinsdag 20 december 2016 heeft het gesprek met CvB en RvT plaatsgevonden. Afgesproken is
om een gemeenschappelijk communiqué uit te laten gaan. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u al
kennis kunnen nemen van dit communiqué. Voor het gemak treft u het communiqué onderstaand
(schuingedrukt) aan.

“Op dinsdag 20 december jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen College van Bestuur (CvB),
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Raad van Toezicht (RvT) over de relatie
tussen CvB en GMR.
Tijdens deze bijeenkomst is door betrokken partijen gesproken over het vooraf opgestelde concept
“Code Zeggenschap-Medezeggenschap” en deze is vervolgens vastgesteld door CvB, GMR alsook
RvT.
In januari wordt mede aan de hand van een op te stellen gezamenlijke jaarplanning nader inhoud en
vorm gegeven aan de samenwerking tussen CvB en GMR. Dit in het belang van dat wat ons verbindt:
goed onderwijs aan onze leerlingen en goed werkgeverschap voor onze medewerkers.”

Met vriendelijke groet,
namens GMR Movare
Ben Lindelauf
Secretaris GMR
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