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Notulen VG 2019-09-25
Locatie:
OBS Harlekijn
Aanwezig:
Peter, Pascal, Frank, Denise, Limda, Randolf, Ruben en Thijs.
Afwezig:
Thea
Notulist:
Stan
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Opening:
Thea is afwezig. Pascal zit de vergadering voor.
Medelingen:
Frank is dit schooljaar aftredend (oudergeleding). Hij stelt zich niet herkiesbaar. De
voorzitter van de GMR wordt gevraagd contact op te nemen met de voorzitters van de MR
van alle scholen. Specifiek wordt de MR van de school en die van OJBS De Omnibus
benaderd of daar interesse is om zitting te nemen in de GMR. Deze scholen hebben nog
geen c.q. al langer geen vertegenwoordiger in de GMR gehad. Uiteraard kunnen andere
scholen ook kandidaten aandragen om namens de oudergeleding zitting te nemen.
Bestuur:
Bestuursverslag:
Het aantal leerlingen van Stichting Akkoord! po daalt, hoewel minder in vergelijking met
andere schoolbesturen. De personeelskrapte is een probleem op de arbeidsmarkt. Dat
landelijke probleem zorgt inmiddels in diverse regio’s voor grote problemen.
Inmiddels hanteert het ministerie een andere leerling telling. Bij de gewichtenregeling
wordt o.a. gekeken naar opleiding, herkomstland, verblijfsduur en schuldsanering van
vader en/of moeder, de sociale opbouw van een wijk en de eventuele armoede in die wijk
speelt. De voormalige postcodetelling is van de baan. Per saldo maakt het voor Stichting
Akkoord! po niet veel uit. Sommige scholen moeten echter flink inleveren.
Strategisch beleidsplan: versie 2019-2013 ligt bij de drukker. Het wordt gedrukt in
harmonicavorm (leporello).
Vervangingsfonds:
Dit fonds was tot voor kort verplicht. Uit dit fonds werden deels de vervangingskosten
van leraren betaald. Er is echter zoveel geschrapt, dat uiteindelijk alleen de bekostiging
van ziekte overbleef. Zwangerschap komt voor rekening van het UWV. De meeste grote
schoolbesturen zijn de afgelopen jaren gestopt. Kleine besturen mochten toch voor kort
niet uittreden. Het Vervangingsfonds houdt over enkele jaren op te bestaan. Stichting
Akkoord! po heeft onderzoek laten doen of het verantwoord is om te stoppen. Door de
stichting werd meer premie betaald (soms fors) dan er gedeclareerd werd. Per 1 januari
2020 stopt de stichting met het fonds. Op korte termijn is er een klein, maar draagbaar
risico. De toekomst is uiteraard ongewis. Het landelijk ziekteverzuim is gemiddeld 6,2
%. Stichting Akkoord! po zit daar onder. De vrijgekomen gelden blijven natuurlijk
beschikbaar voor vervangers, als die er al zijn. De GMR wordt gevraagd om voor 31
oktober 2019 instemming te verlenen. Het voorstel en verzoek komt via Peter.
Jaarrekening Stichting Akkoord:
De totaal van de bedragen is vrij overzichtelijk. Er zijn geen opvallende zaken. Positief
was, dat er meer baten binnenkwamen. Dat had o.a. te maken met de versnelde
betaling van de gelden voor werkdrukverlichting en de bijdrage i.v.m. groeiformatie. De
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stichting moet rekening blijven houden met een eventuele terugbetaling van gelden
aangaande de opheffing van De Ontdekking. Uiterlijke datum is 1 augustus 2021.
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Stakingsgelden:
De GMR en de scholen werd gevraagd ideeën aan te dragen hoe de niet uitbetaalde
stakingsgelden ingezet konden worden. Het ging in totaal om € 25.000,=. Alleen OBS
De Koperwiek, OJBS De Omnibus en OJBS De Toermalijn hebben hiervan gebruik
gemaakt. Teleurstellend dat er verder niet meer scholen waren. Tijdens vergadering
werd aangegeven, dat OJBS De Krullevaar de gelden heeft ingezet voor extra
vervangingen aan het einde van het schooljaar.
Nieuwe website/logo:
De website zal eind oktober online komen. De voorzitter heeft hierover van Peter
gegevens ontvangen. Enkele stukken zijn aangeleverd door de notulist.
Overname taken Cora:
Op dit moment nemen twee tijdelijke krachten de taken over. De nieuwe directeurbestuurder zal t.z.t. aangeven hoe hij deze taak ingevuld wil zien.
Afscheid Peter: op donderdag 21 november 2019 neemt Peter afscheid. De GMR
wordt hiervoor uitgenodigd. Peter stelt het op prijs als de GMR aanwezig is.
GMR:
Jaarverslag GMR 2018-2019:
Agenderen voor de vergadering van 30 oktober 2019:
=>de stand van zaken betreffende de cao.
=>rol van leraarondersteuner. Zijn er daadwerkelijk in dienst bij de stichting?
=>de ingezette gelden voor werkdrukvermindering zijn die structureel? Hoe worden die
binnen de stichting ingezet? Wordt er gebruik van gemaakt?
=>gebruik van het instrument voor de vaststelling van de Normjaartaak (leerkrachten).
=>begroting GMR
Activiteitenplan GMR 2019-2020:
=>plaatsen op agenda GMR (2x per jaar) Situatie lerarentekort/werkdruk. GMR vindt dit
een interessant onderwerp voor de bijeenkomst met het bestuur.
=>agenderen voor de vergadering van november: Bestuurs Ondersteunings Profiel
Vervangingsfonds: zodra Peter de stukken heeft gestuurd, kan de notulist de
instemming doorgeven aan hem.
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Actielijst: zie beneden.
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Rondvraag:
=>is de GMR lid van VOO? Zo ja, kan een MR daar dan gebruik van maken? (vraag
aan Thea)

