Verslag vergadering GMR Onderwijs Primair 11-02-2021

Datum:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Donderdag 11 februari (verplaatst van 4/2 i.v.m. heropening scholen)
Vooroverleg zonder bestuurder 19.30 – 20.00
GMR-vergadering 20.00 -21.00 uur
ZOOM
GMR, bestuurder Liesbeth Augustijn

K
DB GMR: Yvonne de Ridder (vz.), Elsbeth Roozemond (secr.), Martine Bakker (pen.),
I-Info, B-besluit nodig, M-meningsvormend, V-ter vaststelling (door bestuurder), G-goedkeuring (door GMR)

No. Onderwerp
1.
Opening
Geen bijzonderheden.
2.
Besloten deel
a. Herbenoeming voorzitter RvT
GMR stemt in met herbenoeming.
In stuk ontbreekt de rol van het RvT lid als sparringspartner voor onze bestuurder.
De tekst lijkt algemeen en obligaat en had wervender kunnen worden opgesteld.
b. BAC deelname GMR (2 leden worden gevraagd):
Christianne stelt zich kandidaat als lid namens de oudergeleding. De kandidaat
namens de personeelsgeleding volgt nog.
c. Jaarverslag GMR: Martine stelt dit op, maar voor de laatste keer.
3.
Mededelingen
De mededeling ten aanzien van de sluiting van de scholen op maandag 8 februari
was erg laat. Vooral het moment van de berichtgeving wordt als vervelend
ervaren.
Er zijn bedenkingen over de kwaliteit van lesgeven via chromebooks. Ruud neemt
dit mee in de overwegingen bij vervanging van deze devices, maar nadere
behandeling in de GMR is niet nodig.
4.
Goedkeuring Notulen
Notulen worden goedgekeurd.
5.
Regeling mobiele telefoonvergoeding
Het thuiswerken heeft het opstellen de regeling telefoonvergoeding bespoedigd.
Er wordt aandacht gevraagd voor de beveiliging van gegevens. In de
overeenkomst wordt dit specifiek opgenomen.
Er wordt goedkeuring gegeven voor de regeling.
De verwachting is dat in de toekomst vaker zal worden thuisgewerkt.
6.
Regeling reiskostenvergoedingen vanaf 1 februari 2021 voor thuiswerkers.
De GMR stemt met deze regeling in.
7.
Stavaza fusietraject Vlisterstroom en St. Catherinaschool
Het proces verloopt voorspoedig. Het is lastig om de opinie bij de ouders te peilen
vanwege de afstand door het thuisonderwijs. Er zijn echter geen signalen dat er
onvrede is. In mei zou het fusietraject formeel zijn afgerond.
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VOG
Op dit moment hoeft slechts eenmalig een VOG te worden aangeleverd bij het
sluiten van een arbeidsovereenkomst. Het tussentijds opvragen van VOGverklaringen lijkt landelijk vooralsnog niet of nauwelijks plaats te vinden.
Stichting Onderwijs Primair blijft vooralsnog deze lijn volgen. Het onderwerp
wordt terugkerend op de jaaragenda geplaatst om hier scherp op te blijven.
Samenwerkings- en privacy convenant De OverstapRoute
Er is onduidelijkheid over dit document. Er ontbreekt een toelichting. Het stuk
komt daarom bij de volgende vergadering terug.
Onderzoek samenwerking RTC Cella
RTC Cella is een vervangingspool. Er wordt bekeken of RTC Cella een bijdrage kan
leveren aan de problematiek inzake de vervanging van docenten.
Invulling subsidies: inhaal- en ondersteuningssubsidie, Schoolkracht en de
ventilatiesubsidie (Suvis)
De gemeente(n) geven aan het deel van de subsidie niet na de kunnen komen. Het
lijkt alleen zinnig om bij een behoorlijke investering de subsidie aan te vragen.
Voor de Vlisterstroom wordt de subsidie dan ook aangevraagd, voor de overige
scholen is dit nog in onderzoek. Ten opzichte van de scholen die het nieuws halen,
is het probleem beperkt.
Er zijn wel VVE- subsidie en inhaalsubsidies toegekend.
Bestuursbeleid
a. Jaarplan 2021 (concept)
De bestuurder heeft het jaarplan opnieuw vormgegeven om wat meer
duidelijkheid te scheppen en inzicht te geven en inzicht in aanvullende en actuele
thema’s. Hierdoor moeten prioriteiten worden herzien.
Huisvesting vraagt veel aandacht vanwege een aantal grote projecten en nieuwe
doorrekeningmethode. Deze notitie wordt binnenkort met de werkgroep
huisvesting gedeeld.
Passend onderwijs vraagt ook extra aandacht. Er is een financiële uitdaging.
b. Monitoren onderwijs op afstand
De enquête is opgeschort. De methode en het moment lijken niet handig. De
informatie wordt op een andere manier opgehaald.
c. Toetsen en kansrijk adviseren
De inspectie heeft de Hobbitstee onderzocht en uiteindelijk dit proces als goed
beoordeeld. De aandachtspunten worden stichting-breed meegenomen.
Benoemingsproces RvT
Zie agendapunt 2.
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