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Deelnemers:

Raad van Bestuur

Berry Tomas, Ramona Godeke-Marlisa (beleidsmedewerker
Skipov)
Patricia van Tienen, Karin van de Wijdeven en Hedwig
Molenkamp
Ashra Sugito, Danielle van Doorn, Rian Timmers, Ellen van
Oosterwijk en Arnold Houwing
Wilma Gosselink

Personeelsgeleding
Oudergeleding
Ambtelijk Secretaris

Onderwerp

Aard
A/I/V/B*

1.

Opening

I

Arnold heet iedereen welkom. Een speciaal welkom
aan nieuw GMR-lid Ellen van Oosterwijk die de termijn
van Paul-Jan van Goch heeft overgenomen. Zij neemt
bs Petrus en Paulus onder haar hoede (adoptie).
Ellen stelt zich kort voor, waarna Berry en Ramona zich
aan Ellen voorstellen.

2.

Vaststellen agenda

B

Geen bijzonderheden, waarmee vastgesteld.

3.

Notulen/acties vergadering
GMR/RvB 29 september 2020

B

Arnold geeft aan dat er voor het jaarlijkse overleg van
de GMR met de RvT een afspraak staat voor 10
december a.s.
Arnold merkt op dat het jaarverslag 2019 nog niet klaar
is.
Verder geen bijzonderheden ten aanzien van dit
verslag, waarmee vastgesteld.
NOOT:
Berry onderstreept nog eens de afspraak dat notulen,
zowel uit GMR- als uit GMR/RvB-vergaderingen, eerst
dan openbaar gezet kunnen worden als de RvB een
inhoudelijke feitencheck heeft verricht.
Met betrekking tot het verslag van 19 november (GMRvergadering), dat niet voor een check langs de RvB is
gegaan, reikt Berry een aantal correcties en verbeterpunten aan. Het verslag wordt herzien en opnieuw
openbaar (sharepoint) gezet.
NOOT: het personeelsblad ‘Maggezien’ heeft een eigen
directielink op de startpagina van Skipov Sharepoint >
Infoplein. Het informatieve blad dat jaarlijks 4-5 keer
uitkomt, gaat naar leerkrachten, leidsters en
ondersteunend personeel.

4.

Toelatingsbeleid

A

Afwijzen van aangemelde leerlingen, aldus Berry, is
binnen Skipov nog niet voorgekomen.
Rian: kinderen worden in deze coronatijd nogal eens
wat later aangemeld. Mogelijk een zekere schroom,
mogelijk ook omdat ouders niet de school binnen
mogen.
Berry: tot voor kort kregen de ouders van 3-jarigen van
Skipov (middels data van de gemeente) een
informatiebrief over het aanmelden van hun kind. De
privacywet heeft ervoor gezorgd dat die brief nu door
de gemeente zelf wordt verstuurd. Skipov ondersteunt
deze informatievoorziening met een grote advertentie
jaarlijks in december. Tevens zijn er in de eerste week
van februari enkele aanmelddagen.
De GMR geeft haar akkoord voor dit document (Advies/Instemmingsrecht). De formulieren worden door Rian
Timmers ondertekend.
Zie documenten in Sharepoint

5.

Vergoedingsregeling

B

Wat betreft de 28 cent kilometervergoeding, aldus
Berry, dit is meegenomen uit de oude cao. Het bedrag
is inclusief parkeerkosten.
Gemaakte kosten voor OV zijn niet in een verrekenmodel opgenomen. Vergoeding ervan is op basis van
declaratie.
De PGMR is akkoord met deze regeling. De formulieren
worden door Hedwig Molenkamp ondertekend.
Zie documenten in Sharepoint.

6.

Fusieplannen

I

RvB: onder de stuurgroep zijn een 3-tal werkgroepen
aan het werk om de plannen vorm te geven. Tevens
wordt gewerkt aan de FER (Fusie Effect Rapportage),
die in december klaar zal zijn.
Hedwig (lid werkgroep Onderwijs): vorige week zijn in
onze werkgroep de eindconclusies helder gemaakt; één
ervan is dat de fusie mooie uitdagingen met zich
meebrengt.
Karin: misschien bij de beoordeling van de FER extra
personeel laten aanschuiven? Berry benoemt de optie
van achterbanraadpleging; ook wat MR-leden erbij
betrekken?
Arnold: is het terecht dat scholen zich, bij een fusie,
zorgen zouden moeten maken om het behoud van hun
identiteit?
Berry: formeel gaat het om een bestuurlijke fusie; vanzelfsprekend wordt ook onderzocht wat deze fusie voor
de scholen betekent.
Rian: een bestuurlijke fusie heeft toch ook invloed op
de uitvoering (slaan van piketpaaltjes > uitzetten koers)
van het onderwijs?

Berry: de beleidsplannen van Skipov verschillen niet
zoveel van die van SKOSO. De schaalgrootte biedt juist
ook voordelen, zoals t.a.v. de onderwijskwaliteit.
Ashra: is er ook overwogen om te kiezen voor een
nauwe samenwerking i.p.v. een fusie?
Berry: nee, een fusie ligt meer voor de hand en is in dit
geval ook niet heel complex.
7.

Voortgangsbericht / Begroting
2021

I

Er zijn geen vragen over de inhoud van het voortgangsbericht.
Wat betreft de Begroting 2021:
Berry: deze begroting ligt momenteel voor ter
informatie. In de volgende vergadering (januari) komt
de meerjarenbegroting (inhoudelijk) aan de orde.
Berry: mogelijk krijgen MR’n in de toekomst meer
invloed op de schoolbegrotingen. Nu nog veel
onduidelijkheden, aldus Berry. We houden de GMR op
de hoogte.
NOOT: RvB benadrukt nog eens dat alle informatie ten
aanzien van de begrotingen binnen Skipov volledig
transparant is. De 14 schoolbegrotingen zijn zeer
gedetailleerd, zo ook de gezamenlijke (stichtings-)
begroting. Indien er vragen of onduidelijkheden zijn,
dan wel behoefte aan nadere uitleg, dan hoeft men zich
maar bij ons te melden, aldus Berry.

8.

Mededelingen RvB

I

Er zijn verder geen mededelingen.

9.

Mededelingen GMR

I

Arnold: Ellen van Oosterwijk heeft onlangs de (GMR)
termijn van Paul-Jan van Goch overgenomen.
Hedwig vraagt of de kennismaking met de GMR van
SKOSO in de agenda kan. Arnold laat weten dat dit in
het nieuwe jaar gaat plaatsvinden.

10.

Rondvraag

Berry: tijdens het proces richting de fusie kan de
behoefte ontstaan aan extra overleg. Optie is om wat
extra ruimte te creëren op 4 februari.
Er zijn vervolgens geen vragen meer.

11.

Sluiting

Arnold dankt iedereen voor de inbreng en sluit de
vergadering om 21.10 uur.
De volgende vergadering is op 25 februari 2021.

* A=adviserend / I=informerend / V=verkennend / B=besluitvormend

