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Agenda

Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

OBS Harlekijn
Roel, Frank, Randolf, Ruben, Denise, Thea, Pascal
Limda, Thijs
Stan

1. Opening: (indien nodig toelichting agenda)
 -2. Mededelingen:
 -3. Bestuur:
 Kennismaking met Roel Versleijen:
Roel is een geboren en getogen Venlonaar. Hij komt uit een onderwijsfamilie. Na de
Pabo volgde de verplichte militaire dienst. Na die tijd werd hij beroepsmilitair. Tijdens
die periode verbleef hij veel in het buitenland. Zijn interesse werd gewekt door
medezeggenschap binnen een organisatie. De militaire organisatie heeft als enige
instantie geen medezeggenschap. Er volgde een studie in Den Haag. Na zijn studie
kreeg Roel als opdracht medezeggenschap op te zetten in de veiligheidsregio Noorden Midden-Limburg. (o.a. brandweer). Vanaf 2008 heeft hij in diverse functies gewerkt
bij de gemeente Venlo. Roel geeft nogmaals aan, dat hij veel waarde hecht aan een
goede vorm van medezeggenschap. Dit versterkt een organisatie. Hij heeft/had diverse
functies naast zijn reguliere werk. Roel zat o.a. in het bestuur van Fortissimo en van
Weer Samen Naar School. Op dit moment is hij Vors Joeccius van VVG Jocus.
 Visie op samenwerking met de GMR/verwachting:
Roel geeft aan, graag partner vanuit eigen rol te willen zijn. Samen met de GMR
sparren over Stichting Akkoord. Dit op een constructieve, transparante en respectvolle
manier. Samenwerken aan een gezonde Stichting voor kinderen, ouders en
leerkrachten. De afgelopen periode heeft hij de scholen van de Stichting bezocht. Alle
scholen zijn compleet anders. Hij heeft op de scholen kennisgemaakt met enthousiaste,
open en hardwerkende teams. De agenda voor de vergaderingen van de GMR worden
door Roel en Thea opgesteld. De notulist stuurt de planning van de vergaderingen naar
Roel.
 Gebruik website Akkoord door de GMR:
De website van Stichting Akkoord is vernieuwd. Er komt vooral statische informatie op
de website. Voor de GMR zou dit betekenen, dat ouders, leerkrachten en
belangstelleden geen informatie meer kunnen vinden. De GMR heeft echter de
verplichting om notulen, jaarstukken, etc. openbaar te maken. In de huidige opzet van
de website kan dit niet meer. Roel koppelt dit terug met de beheerder. Uitsluitsel volgt
zo spoedig mogelijk.
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4. GMR:



Begroting 2020:
Het toezichthoudend bestuur heeft begroting ontvangen. Die begroting is nog opgesteld
onder verantwoording van Peter. Per abuis is de begroting nog niet bij GMR
terechtgekomen. De Stichting is financieel gezond. Het leerlingenaantal loopt langzaam
terug, maar het marktaandeel groeit licht. Belangrijk is, dat Akkoord stuurt op de
kwaliteit van het onderwijs. Stichting Akkoord onderscheidt zich van andere stichtingen
door hun aanbod van onderwijs. De Stichting moet een aantrekkelijke werkgever
blijven. Gezien de personeelskrapte is dit extra belangrijk. In de opgestelde begroting is
er extra geld gegaan naar de pot huisvesting. Tijdens de volgende vergadering geeft
Roel uitleg over problematiek betreffende de huisvesting van De Koperwiek. Roel zorgt
ervoor, dat de begroting bij de GMR komt.
Advertentie Stichting Akkoord-po (dag van de staking):
Het idee van Peter en Roel was om een open brief aan de minister op te stellen en die
te publiceren op de achterpagina van de Limburger. Het werd uiteindelijk een
advertentie n.a.v. de perikelen bij de vakbonden in het weekend voorafgaand aan de
staking. Door de bonden is er voor 30 en 31 januari 2020 een staking aangekondigd.
Roel vraagt zich af of staken het juiste middel is. In zijn ogen is de problematiek
inmiddels voldoende bekend bij het publiek. Stakingen zouden wel eens een averechts
effect kunnen hebben. Het onderwijs moet oppassen voor stigmatisering. De meningen
binnen de GMR over het middel staken zijn verdeeld.
Roel heeft overleg met enkele andere Primair Onderwijs stichtingen, Fontys en Gilde om
te kijken naar een andere manier van opleiden van bijvoorbeeld onderwijsassistenten.
Er is een grote reserve aan onderwijsassistent. Probleem blijft de financiering op
langere termijn.

Pascal geeft aan, dat hij met onmiddellijke ingang stopt bij de GMR.
Thea neemt contact op met de voorzitters van de MR ’ren, dat er vacatures zijn bij de
GMR. Dit bij de oudergeleding en bij de personeelsgeleding.
 De advertentietekst voor een lid voor het toezichthoudend bestuur (vertegenwoordiger
van de oudergeleding) wordt besproken. Thea stelt de brief op namens de
oudergeleding. Na de kerstvakantie volgt plaatsing in de media
5. Actielijst:
 zie Google Drive, zie bijlage mail
6. Rondvraag:
 Pascal bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.
7. Sluiting:

