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Notulen VG 2020-10-28

Agenda

Locatie:
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
1.
•
2.
•
3.
•

bijeenkomst via Meet
28 oktober 2020, tijd: 20.00 - 22.00 u.
Roel, Thea, Denise, Limda, Randolf, Kelly, Bjorn en Ruben
Kim
Stan
Opening: (indien nodig toelichten agenda)
Geen toelichting.
Mededelingen:
Geen mededelingen.
Bestuur:
Functiehuis:
Vanuit de cao PO zijn er nieuwe (landelijke) normfuncties ontstaan. Voor 1 november
2020 dient Akkoord de ondersteunende functies (OOP en directie) te heroverwegen of er
nieuwe functieomschrijvingen nodig zijn om daarna die nieuwe normfuncties toe te
passen. P&O heeft de betreffende functies aangepast, c.q. overgezet naar de landelijke
normering. Akkoord wil zoveel als mogelijk overgaan naar de landelijke normfuncties. Na
instemming van de (P)GMR volgt er contact met de betrokken personeelsleden. Akkoord
wil vier nieuwe functieniveaus opnemen. Het betreft huidige functies, maar dan in een
hogere functieschaal. Het gaat o.a. om de conciërgefunctie (schaal 3 of 4), directeur en
adjunct-directeur. Een functie wordt nadrukkelijk anders ingevuld, namelijk die van
medewerker/adviseur P&O. De directiefuncties worden enigszins aangepast. Een
directeur van een reguliere basisschool wordt ingeschaald in D12, een directeur van een
IKC wordt ingeschaald in D13. Een adjunct-directeur/teamleider binnen een IKC komt in
A12. Binnen een reguliere school is dat A10. Teamleiders zijn er op de ‘reguliere’ scholen
formeel niet. Wellicht wordt het in de toekomst noodzaak om op scholen toch teamleiders
te benoemen. Zo zouden personeelsleden L11 kunnen doorschuiven naar de functie van
teamleider. Er is altijd overleg tussen de directeur-bestuurder en de directeur van een
school voor er een teamleider benoemd wordt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de
directeur-bestuurder. Uitgangspunt is een zo plat mogelijke organisatie, zodat personeel
daadwerkelijk beschikbaar is voor de kinderen.
 Vanuit de GMR werd de vraag gesteld of iemand met de functie teamleider/adjunctdirecteur meer drukt op de formatie. De directeur-bestuurder geeft aan, dat die
functie telt voor 1 FTE. Hij kijkt na met hoeveel FTE de functie van een directeur
wordt gewaardeerd.
 Ook werd door de GMR de zorg uitgesproken over het gegeven, dat er steeds meer
functies binnen een school ontstaan, waarbij steeds meer mensen buiten de klas
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werkzaam zijn i.p.v. in de klas. De directeur-bestuurder wordt gevraagd hier aandacht
aan te besteden.
Organisatie toezicht Stichting Akkoord! (Informatief):
Op bestuurlijk gebied is Akkoord redelijk uniek. Het bestuur bestaat uit een directeurbestuurder en toezichthoudende bestuurders (one tier). In de praktijk blijkt dit goed te
werken. De voorkeur gaat er echter naar uit om die toezichthoudende rol juridisch te
scheiden van de bestuurlijke. Het voorstel is om dit om te zetten naar het model ‘raad
van toezicht’ (two tier) hetgeen op dit moment meer gangbaar is. De gemeenteraden
van Venlo, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas en Beesel moeten daar echter mee
instemmen. Daarvoor moeten de statuten van Akkoord aangepast worden. Het voorstel
om de statuten te wijzigen komt in december op de agenda van het GOTPOO (GOTPOO:

Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs. Dit is het extern
toezichthoudend orgaan op het verzelfstandigde openbare basisonderwijs in de
genoemde gemeenten.). Op het gebied van financiën en personeel verandert er

nauwelijks iets. De verantwoording zal veel helderder zijn.
4. GMR:
• SWV Noord-Limburg/OPR
Procedures voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring werden niet altijd
goed gevolgd, waardoor het SWV in juridische zaken verwikkeld is geraakt. Het blijkt, dat
ouders vaak (te) laat meegenomen werden in de procedures rondom de toelating.
Inmiddels is een plan uitgewerkt om dat beter af te stemmen. Ook wordt gekeken naar
de eventuele ontwikkeling van een oudersteunpunt. De OPR vraagt de GMR nadrukkelijk
om goed te letten op de financiën die beschikbaar worden gesteld voor Passend
Onderwijs. Wat gaat naar de basisondersteuning en wat naar extra ondersteuning. Voor
de schoolondersteuning is een format ontwikkeld. Dat format ligt op dit moment bij de
directeuren om in te vullen.
(Op dit moment vormen 16 stichtingen het SWV Noord-Limburg. De OPR is het
medezeggenschapsorgaan van dit SamenWerkingsVerband.)
• Scholing (cursus MR Start)
Thea heeft alle voorzitters van de MR gemaild. Tot eind november hebben de MR’ren de
tijd om te reageren. Zoals het er nu naar uitziet, zal het een digitale cursus worden.
• Functiehuis:
Na afdoende beantwoording van een tweetal vragen, stemt de PGMR unaniem in met de
aanpassing van het functiehuis. Beide vragen worden als aandachtspunten meegegeven.
5. Actielijst:
• Zie Google Drive, zie bijlage mail.
6. Rondvraag:
• Geen vragen.
7. Sluiting:

