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Schoolnieuws 
 
Nieuwe leden GMR gezocht 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Fluvium zoekt nieuwe 
leden voor het komende schooljaar. Er is ruimte voor twee ouders. Van één van de 
huidige leden vanuit het personeel loopt aan het einde van dit schooljaar de ter-
mijn af. Zij is herkiesbaar, maar ook voor deze zetel kunnen andere kandidaten 
zich melden. In totaal bestaat de GMR uit 12 leden. 
Wat is de bedoeling? 
De GMR is op stichtingsniveau de overlegpartner van de bestuurder, Jeroen Goes. 
We bespreken onderwerpen die de hele stichting, of in ieder geval meerdere scho-
len aangaan. De onderwerpen zijn uiteenlopend en kunnen gaan over financiën, 
personeelszaken, onderwijs en kwaliteit of communicatie. Actuele onderwerpen 
zijn het bestuursformatieplan, het beleid voor promotie van personeelsleden en 
de kwetsbaarheid van kleine scholen. De GMR kan ook zelf onderwerpen aan de 
orde stellen. 
Er zijn circa zeven vergaderingen per jaar, op dinsdagavonden. Van ieder lid ver-
wachten we dat hij of zij in staat is om deel te nemen aan de meeste vergaderin-
gen. Daarbij vertegenwoordig je niet je ‘eigen’ school, maar kijk je naar het bre-
dere perspectief. Binnen de GMR werken we met vier adviesgroepen, die zich 
meer verdiepen in hun eigen onderwerp. Zo verdelen we het werk en maken we 
gebruik van ieders talenten. 
De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Hij bereidt met de 
voorzitter de vergadering voor en zorgt ook voor de verslaglegging. 
Als je je kandidaat wilt stellen, of meer informatie wilt, dan kun je contact opne-
men met de ambtelijk secretaris, Olaf Verheij, via 06-45894479 
of GMR@stichtingfluvium.nl. Ook kun je meer lezen via http://
stichtingfluvium.nl/organisatie/gmr/ 
 
 

Avond-4-daagse 

Van 21 t/m 24 mei wordt in Tricht de Belder 
avond-4-daags gehouden. U kunt zich hiervoor 
opgeven tot 17 mei bij Juf Aafke. Deelname kost 

bij voorinschrijving voor 4 avonden 5 euro. 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Kalender 
 
Wanneer     Wat        Wie      
vrij 10 mei     Vrije vrijdag       groep 1/2 
vrij 17 mei     Vrije vrijdag       groep 1/2 
vrij 24 mei     Volgende nieuwsbrief 
 
 

Jarigen 

11 mei  Naut Merks 

 

 

 

Nieuwe leerling 
 
Wij heten Olaf Janse van harte welkom in groep 1. 


