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Uit de overlegvergadering van 28 november 2016:   

 

 Op 28 november was er halfjaaroverleg met de Raad van Toezicht. Volgens een 
  wijziging in de WMS zal de GMR twee keer per jaar in plaats van jaarlijks overleg 
  voeren met de Raad van Toezicht. Het bespreekthema voor deze avond was:  
  Sociale veiligheid. In open dialoog is hierover in groepjes met elkaar   

  gesproken. Door de bestuurder Lia van Meegen is toegelicht dat SPOM in  
  verband met veranderingen in wet- en regelgeving verplicht is periodiek te kijken 
  naar het veiligheidsbeleid voor eventuele aanpassingen. Als onderlegger voor de 
  dialoog is het Veiligheidsbeleid SPOM 2016 aan de GMR leden toegestuurd. Dit 
  stuk komt voor inhoudelijke bespreking terug in een volgende GMR vergadering.  
 

Uit de overlegvergadering van 19 december  2016:  
 

 Op 19 december is n.a.v. de themabespreking in de vergadering van 28   
  november opnieuw stil gestaan bij het Veiligheidsbeleid. 

 De begroting 2017 is in het kader van de meerjarenbegroting 2017-2021 door  

  de bestuurder toegelicht en ligt ter advisering voor aan de GMR. De GMR-leden 
  hadden de gelegenheid tot het stellen van vragen. Er komt een werkgroep  
  Financiën. De GMR wil graag op de hoogte gehouden worden van de stand van 
  zaken, maar zal geen zitting nemen in de werkgroep. 

 Zowel in de overlegvergadering als in de interne vergadering is op 19 december 
  gekeken naar het Medezeggenschapsreglement. In het kader van wettelijke  

  wijzigingen moet dit worden aangepast en opnieuw worden vastgesteld. Ook is  
  gekeken naar de efficiëntie van de clusterindeling.Dit punt komt terug op de  
  agenda in januari 2017.  

 
 
  
 
 
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het GMR lid worden opgevraagd.   
 
LET OP: wijzigingen in de MR-samenstelling graag doorgeven aan het secretariaat via e-mail 
gmr@spommaasenwaal.nl 
 

GMR  
 

Cluster 1: Gerjon Elings (O) en Chantal Janssen (P)  

Cluster 2: Esther Roelofs (O) en Diana Kusters (P) 
Cluster 3: Mike Seelen (O) en Willem Rensink (P)  
Cluster 4: Robert van Doorn (O) en Karen de Ruiter (P) 

 
Cluster 1: Kubus, Oversteek, Mariaschool 
Cluster 2: De Dijk 

Cluster 3: De Laak, Tweestroom,  Mariënhof, Octopus, Lambertusschool, Leeuwenkuil 
Cluster 4: Klòsterhûfke, Victorschool, Appelhof, De Wijzer, ‘t Geerke 

  

 


