Notulen GMR vergadering 22 juni 2017
in het bestuurskantoor te Oud-Beijerland
Aanwezig:
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Vanuit de Raad van Toezicht
CvB/directeuren
Notulen

:
:
:
:
:

Marjon Dekker (vz), Erna van Dijk, Esther van Efferen, Ton de Koning
Jovanka de Jong, Wilma de Priëlle, Sandra Schaap en Corry van den Worm
Kees Wisse, Jonathan Reitsma en John Nootenboom
Bert Tuk
Jantine Zilverschoon

1. Overleg GMR onderling
Dit punt wordt niet genotuleerd.
2. Welkom en opening door Corry van den Worm
Corry van den Worm haakt in haar opening aan bij het eind van het schooljaar: stoppen en een nieuw begin,
over planten en oogsten.
Omdat er enkele leden vanuit de Raad van Toezicht aanwezig zijn, stelt ieder zich voor.
3. Vaststellen agenda, toelichting door de voorzitter
De agenda wordt gevolgd.
4. Concept notulen van 13 april 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
De handout van Peter Klop is niet ontvangen. Deze zal alsnog gemaild worden.
Wie gaat het beleidsplan beginnende leerkrachten uitvoeren? De directeur is hiervoor verantwoordelijk.
Wie heeft vanuit de GMR deelgenomen aan de sollicitatiecommissie voor nieuwe leerkrachten? Dat is Marianne
Nobel, zij heeft eerder de GMR vertegenwoordigd in sollicitatiecommissies en had namens de GMR zitting in de
functiemixcommissie. Voor het vervolg van deze commissie heeft Wilma de Priëlle zich aangemeld.
5. Beleidsplannen (besluitvormend)
- Bestuursformatieplan
De voorzitter licht toe dat het bestuursformatieplan binnenkort in zijn geheel zal worden aangepast. De
directeur personeelszaken heeft een memo gemaakt met welke zaken aangepast zullen worden. Het komt op
de agenda van de GMR-vergadering in september 2017, het plan is dan al besproken in het directieberaad.
Het bestaande beleid wordt thans gecontinueerd. Er is geen sprake van RDDF plaatsingen. Er zijn nu zelfs
extra leerkrachten geworven, de GMR heeft hiervoor instemming verleend.
Normenkader: wij hebben geconstateerd dat de systematiek onze werkwijze volgt. Ook is er geen sprake van
foute berekeningen. Wel is geconstateerd dat wij relatief veel geld uitgeven aan directietaken omdat wij het
belangrijk vinden dat scholen een eigen directeur hebben.
De GMR geeft aan behoefte te hebben aan een helder overzicht met de functies, hoe het was en hoe het gaat
worden, ook wat betreft de positie van de adjuncten.
De GMR stemt in met het proces, zoals aangegeven in de memo.
- Beleidsplan Kwaliteitszorg
De aanpassingen t.a.v. de vorige keer zijn doorgevoerd. Er waren geen punten van discussie.
De GMR stemt in met het beleidsplan Kwaliteitszorg
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- Notitie Koers VO
De notitie is geschreven voor de GMR en de MR-en van de scholen. De Raad van Toezicht heeft deze notitie
goedgekeurd. De GMR gaat niet over de inhoud van het plan, wel over de procedure. De OPR gaat over de
inhoud, het ondersteuningsplan.
De GMR stemt in met de notitie verbreken duurzame samenwerking en aangaan duurzame samenwerking.
6. Vanuit de jaarplanner
- Jaarplanning CSG De Waard
Er zal naar de planning van de beleidsstukken gekeken worden.
- Cursus voor leden (G)MR
De GMR stelt voor een beginnerscursus te organiseren en de cursus “IKC/Brede School en de GMR”. Indien
mogelijk door Piet Vromans.
- Jaarverslag 2016 CSG De Waard
Dit is ter informatie. We hebben financieel een goed jaar gedraaid, waarin de doelen gerealiseerd zijn.
Er was met de accountants een discussie over de hoogte van de voorziening van het onderhoud. Er is een
goedkeurende verklaring ontvangen. Er worden enkele vragen gesteld. Voor gedetailleerde toelichting kan
contact worden opgenomen met Marco Noordhoek.
7. Afscheid Erna van Dijk, Esther van Efferen en Kees Wisse
Erna stopt met haar werk voor de GMR omdat zij per 1 augustus 2017 directeur wordt op De Regenboog in
Heinenoord, Esther wegens persoonlijke omstandigheden. Bert Tuk bedankt hen voor hun positieve en goede
bijdragen aan de GMR. Zij krijgen het boekje “Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken” en een
boeket bloemen. Kees Wisse is destijds voorgedragen door de GMR als lid van de Raad van Toezicht, dit was
een bindende voordracht. Kees is nu aftredend en heeft de afgelopen jaren zijn functie trouw en enthousiast
vervuld. Hij bezocht naast de vergaderingen van de Raad van Toezicht, waarin hij een goede onderwijskundige
inbreng had, de bijeenkomsten van de GMR en de Fakkeldragers.
8. Pauze
9. In- en uitgaande stukken en mededelingen
- Vacatures in de GMR
Er is één aanmelding binnen. Het DB van de GMR neemt contact op met deze persoon. De aanmeldingstermijn
loopt tot 30 juni 2017.
10. Mededelingen voorzitter College van Bestuur
- Nieuwsflits DB 2017-05 en 06
- TSO
De cursussen voor de leiding van de TSO worden vanuit het kantoor geregeld. Eénmaal per jaar is er een
bijeenkomst met mensen vanuit de ouderraden en de coördinatoren van de TSO, deze is op 2 november 2017.
Scholen zijn verplicht een tussenschoolse opvang aan te bieden, de MR moet toezien op de kwaliteit hiervan.
Als de school kiest voor een continurooster mag aan de ouders geen verplichte vergoeding gevraagd worden.
- Schoolgidsen
De schoolgids wordt dit jaar alleen digitaal aangeboden via de website. De MR moet hiermee instemmen, dit
wijzigt niet.
- Kinderopvang/Peuterspeelzalen
Op De Vliet in Klaaswaal wordt door Kivido BSO georganiseerd, dat loopt goed. Er is gesproken met het
bestuur van Spelenderwijs om te kijken wat de toekomst van de Peuterspeelzaal is nu de samenwerking door
Acis is opgezegd. Zij zullen nu zelfstandig verdergaan. We zijn bezig met Kivido om peuterwerk op te zetten.
De Bouwsteen gaat verder met Kidspalace.
Per 1.1.2018 vervalt de subsidie voor de peuterspeelzalen. Zij hebben een duurdere cao dan de kinderopvang.
- Evaluatie Samenwerkingsverband
Dit is voor ib-ers op 7 februari 2018. Op basis hiervan worden de plannen voor 2018-2022 gemaakt. Jovanka
de Jong meldt zich aan voor deze bijeenkomst.
11. Rondvraag
Ton stelt een vraag over Bouw!: Bij deze methode hoort een wetenschappelijk onderzoek, waarbij er vragen
moeten worden afgenomen bij de leerlingen. Dit is veel werk voor de ib-ers. Het Samenwerkingsverband stelt
hiervoor een dag per onderzoek beschikbaar.
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12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur met dank voor ieders inbreng.
Vergaderingen GMR 2017-2018
Data: op de onderstaande donderdagen
21 september 2017 - DB: 31 augustus 2017
9 november 2017 - DB: 26 oktober 2017
8 februari 2018
- DB: 23 januari 2018
12 april 2018
- DB: 27 maart 2018
21 juni 2018
- DB: 5 juni 2018
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