Notulen vergadering met GMR
19 juni 2018 | van 20.15 tot 21.30 uur | Locatie: Troelstrasingel 3, 8262 BP Kampen
Aanwezig
Ouder en leerkracht van OBS Dirk van Dijk, Ouder Het Meerrijk, Ouder OJS Het Scala, Ouder en leerkracht
OBS Wonderwijs, Ouder en leerkracht OBS Villa Nova, directeur bestuurder, notuliste en stagiair notuliste.
Afwezig
Leerkracht en ouder van ODS Engelenberg, leerkracht Het Meerrijk en OJS Het Scala
Voorzitter
Ouder van OBS Vila Nova
Agenda
1. Agenda
Geen opmerkingen of toevoegingen
2. Vorige actiepunten
Protocol ‘Onderwijsondersteuning zieke leerling (RM)
Dit protocol is geagendeerd.
3. Inkomende stukken en/of mededelingen
Geen inkomende stukken en/of mededelingen.
4. Notulen
De notulen van 5 april zijn akkoord bevonden.
5. Bestuursformatieplan
De directeur bestuurder legt uit dat bij tweetal scholen is afgeweken van de beschreven budgetten. In
overleg met betreffend locatiedirecteuren is er in een halve formatieplaats verschoven, het totaal
budget wijzigt hierdoor niet. De (net) nieuwe CAO dient m.b.t. de functiemix is in dit formatieplan niet
verwerkt. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vraagt aan directeur bestuurder om de formatie
eerder vorm te geven zodat mogelijk leerkrachten eerder geworven kunnen werven en leden van de
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) gaan akkoord met het bestuursformatieplan voor
schooljaar 2018 - 2019.
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6. Bestuursverslag en jaarrekening 2017
Het bestuursverslag en jaarrekening zijn door de accountant bekeken en van commentaar voorzien. De
opmerkingen zijn verwerkt en de accountant heeft een positief advies afgegeven. De LOR is door de
stichting ontvangen. Leden hebben het bestuursverslag en jaarrekening akkoord bevonden.
7. Protocol Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
Het protocol Onderwijsondersteuning zieke leerlingen is met locatiedirecteur(en) besproken. De
individuele teams gaan, na kleine wijzigingen, akkoord met het protocol.
8. Financiële kwartaalrapportage
Leden hebben de rapportage in ontvangst genomen.
9. Kwaliteit onderwijs
Er wordt gevraagd naar de resultaten van de afgenomen eindtoetsen. De directeur bestuurder geeft aan
niet tevreden te zijn met deze resultaten en is bezig met het analyseren van de ontvangen resultaten.
Inmiddels zijn tussenopbrengsten (transparant) onder locatiedirecteuren gepresenteerd en is gebleken
dat er een gemeenschappelijke probleem aanwezig is en zal bovenschools een persoon aangesteld
worden om de kwaliteit van ons onderwijs aan te sturen en bewaken. Voor locatiedirecteuren is voor het
volgend schooljaar een assessment en masterclass georganiseerd.
De directeur bestuurder spreekt zijn zorg over de werving van jonge leerkrachten, ziekteverzuim en de
vervanging van zieke leerkrachten en de verhoogde werkdruk op het gebied van Passend Onderwijs uit.
10. Kort
a. AVG
Vanaf heden zal in de notulen geen namen van leerkrachten of ouders vermeld worden.
De nulmeting heeft met de FG van Akorda plaatsgevonden. Hieruit zullen verdere acties volgen.
b. Jaarplanning
Leden hebben het vergaderrooster ter informatie aangenomen.
c. Afscheid leden
Een ouder van Het Meerrijk en OBS Dirk van Dijkschool nemen afscheid van de
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
d. Prokino
Door de enorme groei van leerlingen ontstaat op verschillende individuele scholen ruimtegebrek.
De directeur bestuurder geeft aan de Prokino op betreffende locaties Units zal plaatsen.
Actielijst
Geen actiepunten aanwezig
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Terugkerende agendapunten
●
●
●
●

Beleidsplan Sociale Veiligheid
Wet AVG
Passend onderwijs
Financieel kwartaalrapportage
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Volgende vergaderingen
Volgende vergaderingen

Datum en tijd

Locatie

Ontvangst van
documenten

Oktober
(Kennismaking)

op (03-10-2018)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(12-09-2018)
Leden:
(19-09-2018)

November
(Start cursus)

op (07-11-2018)
van 19.30 tot 21.30 uur

Nader te bepalen

Geen agenda

December
(contactavond RVT)

op (11-12-2018)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(20-11-2018)
Leden:
(27-11-2018)

Februari

op (07-02-2019)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(17-01-2019)
Leden:
(24-01-2019)

April

op (11-04-2019)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(21-03-2019)
Leden:
(28-03-2019)

Mei
(Contactavond RvT)

op (28-05-2019)
van 19.00 tot 20.00 uur

OJS het Scala
Troelstrasingel 3,
8262 SX Kampen

Geen agenda

Juni

op (27-06-2019)
Besloten:
van 19.30 tot 20.15 uur
Vervolg:
van 20.15 tot 21.30 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Voorzitter:
(06-06-2019)
Leden:
(13-06-2019)
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