
“Vanuit de GMR” juni 2018 
 
 
Hierbij samenvatting van de GMR-vergadering gehouden op 29 Mei 2018. 
 
Algemene verordening gegevens bescherming (AVG): de nieuwe privacywetgeving. 
Het accent deze vergadering ligt vooral op de stukken die voortvloeien uit de AVG: 
- Beleidsnotitie informatiebeveiliging en Privacy (IBP): dit is het beleidskader van waaruit het bestuur aan de 

slag gaat.  De GMR heeft toelichting gekregen van de dame die het, in samenwerking met twee directeuren, 
heeft opgesteld.  

- Gedragscode informatiebeveiliging: het bestuur heeft een gedragscode opgesteld. Deze zal tijdens een 
stichting brede personeelsbijeenkomst worden toegelicht. Er is reeds een brief naar de ouders verzonden. 

- Bij deze verordening is het noodzakelijk dat er een functionaris voor gegevensbescherming (FG) wordt 
aangesteld. De GMR heeft kennisgenomen van de functieomschrijving van deze persoon. 

De GMR heeft instemming verleend op haar alle voorgelegde stukken, m.b.t. de AVG. 
 
BFP (bestuursformatieplan) update:  
Op de scholen wordt hard gewerkt om de formaties rond te krijgen. Er zullen geen gedwongen overplaatsingen 
zijn (leerkrachten die “over” zijn op een school, gaan op een ander school werken) en er is zelfs vacature ruimte 
voor “vers bloed”. De advertentie zal binnenkort in de krant geplaatst worden. 
De werkdruk verlagende middelen (toegezegd geld vanuit het rijk) zullen o.a. ingezet worden door de inzet van 
onderwijsassistenten op de diverse scholen. 
 
Bestuur: Zoals u weet is het bestuur op zoek naar twee toezichthouders. Er zijn reacties op de vacature binnen 
en de sollicitatieprocedure loopt. De GMR heeft haar instemming verleend op de profielschets voor een 
algemeen (bovenschools) directeur. De advertentie komt binnenkort in de krant en op vacaturesites. 

Bezetting GMR: Op de vacatures is helaas geen enkele reactie gekomen   

Wie heeft interesse in interessante (beleid)zaken en wil ons team komen versterken? 
De aftredende GMR leden worden heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage en inzet. 
 
De volgende GMR-vergadering zal 2 oktober 2018 plaats vinden. Voor de inbreng van agendapunten en/of 
vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de secretaris van de GMR: Agnes van der Geest 
(avdgeest@driehuisschool.nl ) 
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