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bijeenkomst via Meet
25 november 2020, tijd: 20.00 - 22.00 u.
Roel, Thea, Denise, Limda, Randolf, Kelly, Bjorn, Kim en Ruben
Stan
Opening: (indien nodig toelichten agenda)
Geen toevoeging/toelichting.
Mededelingen:
Geen mededelingen.
Bestuur:
Lief en Leed protocol:
Dit protocol is op enkele punten aangepast, waaronder de tegemoetkoming bij een
jubileum. Een jubilaris (25/40 op school of in het onderwijs) krijgt bij een activiteit een
bepaald bedrag per personeelslid. De PGMR is akkoord met de voorgestelde aanpassing.
De notulist stuurt de instemming naar de directeur bestuurder.
Begroting 2021 Akkoord:
Het lezen van de begroting is sommigen taaie kost. Deze begroting is nog onder embargo,
aangezien deze nog eerst naar het GOTPOO gaat. (Wat is GOTPOO? Zie de notulen
vergadering GMR 28 oktober 2020). De begroting is in het bestuur goedgekeurd. De
volgende stap is dus het aanbieden aan het GOTPOO. Vragen van de GMR over de
begroting worden schriftelijk aan de directeur bestuurder gesteld, zodat hij die in de
vergadering van januari kan beantwoorden. Uiterlijk 10 december ontvangt de notulist
van de GMR de schriftelijke vragen. Hij stuurt die dan vervolgens door naar de directeur
bestuurder.
De laatste teldatum laat een lichte daling (16) van het leerlingenaantal zien. Het komende
jaar wordt een grotere (65) daling verwacht. De directeur bestuurder geeft aan, dat dit
op basis van prognoses is. Er is een verschil in de prognoses tussen die van de gemeentes
en van het schoolbestuur. De scholen van Akkoord laten een wisselend beeld zien.
Varieert van lichte/flinke groei tot kleine/stevige krimp.
Zorgplan:
In Noord-Limburg bestaat de Stichting SamenWerkingsVerband Primair Passend
Onderwijs Noord-Limburg. Dit verband omvat 8 Noord-Limburgse gemeenten (Beesel,
Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar).
De 16 deelnemende schoolbesturen omvatten ruim 160 scholen. Ook het VO heeft
eenzelfde opzet. De doelstelling is, dat alle kinderen zoveel mogelijk in de woonomgeving
naar school gaan en daar de eventuele zorg en ondersteuning ontvangen. Er wordt
gestreefd naar een dekkend netwerk voor alle zorgvragen. Mocht er echter sprake zijn
van een te complexe situatie, (een reguliere school kan een bepaalde zorg niet leveren),
dan kan daarvan afgeweken worden. Het SWV krijgt de gelden van het ministerie.
Daarvoor zijn criteria opgesteld. (o.a. achtergrond en opleiding van ouders, problematiek
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van het kind, etc.). Gemeenten kunnen ook gelden geven aan het SWV. Iedere vier jaar
wordt het ondersteuningsplan van het SWV herzien. (Voor meer info over het SWV, zie
de website https://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/.) De gelden van het SWV
worden door Akkoord o.a. gebruikt voor de inzet van de eigen ambulante dienst, extra
‘handen in de klas’ en het inhuren van externen. Doel is het ondersteunen van de
leerkracht en/of IB’er van leerlingen. Zorg wordt in 4 ondersteuningsniveaus
weergegeven. Deze zorg zou in principe op de reguliere scholen geboden moeten kunnen
worden. Niveau 1 (gehoorproblemen, visuele handicap, etc.) en 2 (o.a. taalstoornissen)
zit in de basisondersteuning. Niveau 3 en 4 worden bekostigd vanuit het SWV.
Leden GMR: Op de Drive staat een presentatie over het SWV. (Zoek naar Presentatie
SWV.) Ook vind je daar het Ondersteunplan 2019-2023 van de Stichting SWV Primair
Passend Onderwijs Noord-Limburg.
4. GMR:
 Begroting: bij de begroting zit een accountantsverklaring. Het is, zoals al eerder
aangegeven, lastige en taaie materie. De GMR wil graag via VOO een extern iemand
benaderen, die uitleg kan geven over het lezen van een begroting. Belangrijk, aangezien
de GMR in de toekomst wellicht instemmingsrecht krijgt over het goedkeuren van de
begroting.
De notulist neemt contact op met VOO om te bekijken of er een cursus gegeven kan
worden, die gaat over het lezen van een begroting. (In dit geval van Akkoord.)
 Vragen over de begroting worden 10 december naar de notulist gestuurd. Daarna
gaan die naar de directeur bestuurder.
 Scholing (cursus MR Start/MR Effectief/MR Compleet))
Inmiddels hebben alle scholen gereageerd. In totaal hebben 21 personen interesse. Alle
geïnteresseerden krijgen de cursus MR Compleet aangeboden, aangevuld met het lezen
van een begroting. De notulist neemt ook hierover contact op met VOO.
5. Actielijst:
 Zie Google Drive, zie bijlage mail.
6. Rondvraag:
 Geen vragen.
7. Sluiting:

