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Begroting en bestuursformatieplan
De GMR stemt in met de begroting en het bestuursformatieplan.
Jaarverslag 2018
Dit jaarverslag is te vinden via onderstaande link: https://fortior.nl/bestanden/668/Jaarverslag-2018vastgesteld-dd.-28-03-2019---Website.pdf
Meerjaren strategisch beleidsplan
Voorspellen hoe het onderwijs van de toekomst eruitziet, is een uitdagende opgave. Ontwikkelingen, innovaties
en nieuwe inzichten volgen elkaar immers in razend tempo op. Fortior is bezig om bouwstenen te verzamelen
voor haar nieuwe strategische beleidsplan 2020-2024. De inbreng van de ouders wordt daarbij zeer op prijs
gesteld.
Fortior gaat daarom tijdens een bijeenkomst op dinsdag 18 juni 2019 in gesprek met ouders om ideeën, wensen,
dromen en inspiratie op te halen voor haar nieuwe strategische beleidsplan. De volgende vier vragen worden
besproken:
1. Hoe ziet de basisschool er in de toekomst uit?
2. Hoe wordt in de toekomst lesgegeven?
3. Welke nieuwe vakken komen er?
4. Welke keuzes moet Fortior maken?
Het is ons streven om van elke school 2 ouders te mogen ontmoeten. Mocht U geïnteresseerd zijn, dan kunt u
een mail te sturen naar: netwerk@fortior.nl S.v.p. de naam van uw school erbij vermelden.
Passend onderwijs
In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in afstemming met de
gemeenten en het voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsplan wordt minimaal om de vier jaar herzien. Het
nieuwe plan voor 2019-2023 is hier te downloaden via onderstaande link:
http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/index.php/ondersteuningsplan
Contactscholen GMR-MR
Het onderwerp communicatie behoeft extra aandacht. Communicatie met de achterban betekent voor MR-en
contact met team en ouders. Voor de GMR betekent het contact met MR-en, werknemers en ouders binnen de
stichting Fortior. Dit onderwerp hebben we ook besproken op de GMR-MR avond van 4 april jl. Alle GMR-leden
hebben contactscholen. Dat houdt in, dat ze jaarlijks contact hebben met de MR en tenminste 1x aansluiten bij
een MR-vergadering. Op onze laatste vergadering op 18 juni zullen we de (nieuwe) contactscholen afstemmen.
Het overzicht wordt opgenomen in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
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