Verslag vergadering GMR
19 november 2020 │ 20.00 uur │ online TEAMS │ voorzitter Arnold Houwing
Deelnemers:
Personeelsgeleding

1/5

Hedwig Molenkamp, Karin van de Wijdeven, Patricia van Tienen

Oudergeleding

Ashra Sugito, Daniëlle van Doorn, Rian Timmers, Ellen van Oosterwijk
en Arnold Houwing

Ambtelijk secretaris

Wilma Gosselink (notulist)

Actie:
01

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Voortaan starten we
deze vergaderingen om 20.00 uur.
Ellen van Oosterwijk is met het bijwonen van dit overleg toegetreden tot de
GMR. Zij neemt de termijn over van Paul-Jan, die afgelopen zomer afscheid nam
van de GMR.
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Vaststellen agenda
Karin brengt de vraag van bs De Empel in over het wel of niet voltallig maken dan
wel houden van de MR’n en GMR ongeacht de fusieplannen. Dit punt wordt
ondergebracht bij punt 5. Er zijn verder geen aanvullingen voor de agenda en
deze wordt vastgesteld.
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Notulen en acties vorige vergaderingen
GMR-vergadering van 24 september: er zijn geen opmerkingen ten aanzien van
dit verslag.
Actiepunten:
-Jaarverslag 2019 is nog in de maak; afronding heeft prioriteit.
-Communicatie: MR’n zijn via mail ingeseind over klaarstaande stukken. Rian
geeft aan dat de werking ervan positief is.
GMR-RvB van 29 september: is nog in bewerking.
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Voorbereiden overleg GMR-RvB van 1 december a.s.
Door de RvB aangeleverde stukken:
Vakantieroosterplanning (BOV) 2021-2022:
Unanieme standpunt is dat het een prima verdeling over het jaar is. De GMR
geeft haar goedkeuring aan deze versie van het document. NOOT: zoals
gebruikelijk bevat dit schema geen studiedagen.
Vervolg op pag. 2
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Toelatingsbeleid:
M.b.t. het toelaten van leerlingen. Hedwig: de toelatingstermijn bij kleuters
omvat 6 weken + verlenging mogelijk van 4 weken. Dat geldt bijvoorbeeld ook
voor kinderen die uit het buitenland hiernaartoe komen. Sommige aanmeldingen
komen erg laat binnen, hetgeen de druk bij de scholen verhoogt; hoe groot
worden de groepen? En wat is de reden dat sommige aanmeldingen zo laat
binnenkomen?
Rian: het is wel lastig voor ouders als zij te horen krijgen dat de klas vol is. Hoe
groot is dit probleem eigenlijk?
Opmerkingen: is er in grote groepen passende zorg en ondersteuning te geven?
Goede communicatie zo veel mogelijk aan de voorkant is zeker van belang.
Verzoek vanuit de GMR om aan de RvB mee te geven: manieren om ouders (zo)
vroeg (mogelijk) in te lichten. Vragen stellen aan en zorgen delen over dit
AH
onderwerp met de RvB.
M.b.t. de inhoud van dit document: de GMR heeft vooralsnog geen opmerkingen.
Vergoedingsregeling:
Ashra: in de regeling is niets te vinden over parkeerkosten. Tevens vraagt zij zich
af hoe er tot het bedrag van 28 cent reiskostenvergoeding is gekomen en hoe de
belastingdienst hier naar kijkt. Zij vraagt zich af of het bedrag van 28 cent
inclusief parkeerkosten is of bruto wordt uitgekeerd.
Ashra: wat betreft het OV- tarief 2eklas: hoe is de verrekening van het zakelijk
verbruik indien er privé kortingsabonnementen zijn aangeschaft?
GMR verzoekt Arnold deze zaken voor te leggen aan de RvB.
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Rian: werpt de vraag op hoe de reiskostenvergoeding zich verhoudt tot het
thuiswerken. Hedwig geeft aan dat er nauwelijks sprake van thuiswerken is. De
leerkrachten werken veelal gewoon op school. Eventuele extra telefoonkosten
kunnen gedeclareerd worden, aldus Hedwig.
Ten aanzien van de inhoud van dit document, geeft de GMR nog geen akkoord;
men is in afwachting van antwoorden op de genoemde vragen.
Voortgangsbericht: deze is nog niet gedeeld door RvB. Meerjarenbegroting kan
eveneens nog niet gedeeld worden; mogelijk wel in februari 2021.
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Communicatie GMR MR’n
GMR-nieuwsbrief
Om de 14 MR’n aanvullend te voorzien van GMR-nieuws, wordt een GMRNieuwsbrief in het leven geroepen. Rian en Ashra pakken dit binnenkort op.
Website
Ashra geeft aan dat de site is geactualiseerd. Moeten de GMR-verslagen er ook
op gepubliceerd worden? Wilma gaat bij Ramona navraag doen over de
mogelijkheden.
Inseinen MR’n
Volgens eerdere afspraken heeft Wilma de MR’n met een mailbericht attent
gemaakt op nieuwe stukken in sharepoint. Dit is goed ontvangen en hiermee
gaan we door.
Hedwig laat Wilma weten dat de voorzitter van een MR ook mails op een privé
adres wil ontvangen. Zij geeft dat adres aan Wilma door.

RT/AS

WG

HM/WG

Skipov-nieuwsbrief
De volgende editie komt vlak voor Kerst uit. Ashra levert kopij aan. Deze nieuwsbrieven staan ook op sharepoint onder Informatieplein (in donkergroene balk).

AS

Bezetting MR’n en GMR (ingebracht agendapunt)
Karin voert de vraag (van bs De Empel) op over de bezetting van de GMR om te
overwegen om deze wel voltallig te maken en te houden, ongeacht de lopende
fusieplannen.
De GMR blijft bij haar besluit om geen verkiezingsactiviteiten te organiseren,
maar zoekt wel vervangers (om termijn over te nemen) als leden stoppen
(streven naar voltalligheid). Bij de behandeling van belangrijke onderwerpen
betrekt de GMR zo nodig meer personeelsleden (zg. achterbanraadpleging).
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GMR-reglement
Er staat een versie op sharepoint > Infoplein/Handboek/Skipov/Medezeggenschap/GMR
reglement 2.2 5juli2017

Met het oog op herziening spreken we af dat eenieder het stuk (+ huishoudelijk
reglement en statuut medezeggenschap) doorneemt om de inhoud weer scherp
op het netvlies te krijgen. In de vergadering van 4 februari 2021 bespreken we
deze kwestie nader.
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Inzicht in begroting
Agendapunt ingebracht door Rian. Zie bijlage, mailbericht van bs ’t Ven, in
sharepoint.
Er vindt een discussie plaats. De vraag rijst of er voldoende inzicht is (verkregen
kan worden) in de (school)begrotingen. Verdieping in de details van begrotingen
kosten veel tijd, aldus Rian.
NOOT van de RvB: zowel de begrotingen op schoolniveau als de algemene begrotingen zijn sinds jaar en dag beschikbaar en volledig inzichtelijk; ook in deze
hanteert Skipov maximale transparantie. Begrotingen zijn veelal zeer
gedetailleerd en geven derhalve veel informatie. Echter bij vragen of
onduidelijkheden is de RvB te allen tijde bereid om aanvullende informatie te
(komen) geven.
Er is behoefte aan meer informatie over het ‘instemmingsrecht’: reglement
aanpassen. Per 1 januari a.s. vinden er veranderingen plaats. Er leven nog wat
vragen over dit onderwerp. De GMR gaat meer onderzoek doen, vragen en
zorgen/onrust (die te maken hebben met de mogelijke gevolgen voor de scholen
naar aanleiding van de fusie) bij de RvB voorleggen, en daarna de informatie in
gepaste vorm bij de MR’n brengen.

Allen
AH

Zie ook artikel 25 van het GMR-reglement + Handboek Skipov Medezeggenschap.

NOOT: de MR’n hebben adviesrecht ten aanzien van de vaststelling of wijziging
van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school.

Vervolg op pag. 4
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SKOSO fusieplannen
MR ‘t Ven vraagt zich af wat de gevolgen van een fusie zijn voor de scholen. Een
voordeel is dat de schaalvergroting van dan 12 naar 20 scholen je een grotere
vuist in onderhandelingssituaties geeft, aldus Hedwig. Zij vult aan dat het met
name een bestuurlijke fusie zal worden.
Op sommige scholen zijn er nauwelijks fusieperikelen. Is dat onbekendheid?
Werkt deze fusie meer door op bovenschools niveau? Is er na juli voldoende
informatie over de fusie vrijgekomen en was deze bereikbaar voor de scholen en
de ouders? Een korte discussie volgt, met uitwisseling van de diverse ervaringen.
Arnold neemt de vragen en opmerkingen mee naar de RvB.
SKOSO GMR
Arnold neemt actie richting een kennismakingsbijeenkomst.

AH
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RvT
Ook de RvT wil een gesprek met de GMR over de fusieplannen. Arnold gaat met
de RvT afstemmen of het gesprek (20-21u) op 10 december a.s. kan plaatsvinden.
Ook vraagt hij na wat de inhoud precies zal zijn, zodat er tijd is om eventueel
WG
e.e.a. voor te bereiden. Wilma notuleert deze bijeenkomst.
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Rondvraag
■ Adoptiescholen: bs Petrus en Paulus wordt ondergebracht bij Ellen. De lijst in
sharepoint actualiseren.
■ Danielle: vraagt ondersteuning voor sharepoint die ook van dienst kan zijn voor
andere nieuwelingen.
Sluiting
Met dank voor alle input sluit Arnold deze vergadering. Agendapunten voor het
volgende overleg kunnen bij de voorzitter worden aangeleverd.

GMR vergadering: 24 september 19 november 4 februari 8 april 24 juni
GMR-RvB vergadering: 29 september 1 december 25 februari 20 april 8 juli

Verdeling ‘adoptie’ scholen
De Ark
Mariaschool
Maria ter Heide
De Empel
't Ven
Bunders
Heibosch
Antonius
Nicolaas

Contactpersoon
Arnold Houwing
Daniëlle v Doorn
Daniëlle v Doorn
Karin vd Wijdeven
Rian Timmers
Hedwig Molenkamp
Hedwig Molenkamp
Karin vd Wijdeven
Karin vd Wijdeven

WG
AH

Vijfmaster
Bernadette
De Wissel
Petrus & Paulus
Edith Steijn

Patricia van de Berg
Arnold Houwing
Ashra Sugito
Ellen van Oosterwijk
Rian Timmers

