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Verslag
Agenda
1. 19.30u
Opening
2a. Med. voorz
2b. Med.
secretaris

2c. Med. verg.
3. Agenda
4. Verslag
5. Ingekomen
6. Raad van
Toezicht

7. Mededelingen CvB

8. Onderwijskwaliteit

GMR vergadering 3 februari 2020

vergadertijd 19.30u. - 21.00u.

concept beknopt

Inhoud
Door de voorzitter. Speciaal aan Henk Ritzen, voorzitter van de Raad van Toezicht
en René Huitink vanuit Consent.
Afmelding van Alfons Timmerhuis.
De VOO organiseert weer een cursus voor G/MR-leden, te houden op donderdag
23 april in Hengelo. Er zal een mail uitgaan.
Katja van Well, collega op De Spinaker, is vanuit de GMR toegetreden tot de
werkgroep AVG.
Tevens rondvraag – geen
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld
Verslag van 16-12-2019 wordt vastgesteld.
Zie 2b
Jaarlijkse uitnodiging van de GMR aan de RvT.
In een uitgebreid betoog vertelt dhr. Ritzen over het samenstellen van de RvT en
over haar werkwijze. De RvT heeft een waarderende en beoordelende toezichthoudersrol, op financieel en organisatorisch gebied. Zij is ook werkgever van het
CvB, en klankbord voor de organisatie. Zij zien toe op verdere professionalisering
om tunnelvisie te voorkomen, en implementatie van de gestelde doelen en
ambities. De RvT komt ook op voor de medezeggenschap op de werkvloer.
Het RvT jaarverslag is openbaar. In het Consent Jaarverslag is een uitvoeriger
verslag te lezen.
De formatie voor PSA zal van 1,6 fte worden uitgebreid naar 1,9 tot 2,0. De
vacature voor de helpdesk voor ICT is ingevuld; die voor informatie-manager PNO
loopt nog.
Voor IHP-beleid is tot 2050 voor verduurzaming voor po en vo in Enschede 380 mln
beschikbaar. In Denekamp moeten we inkrimpen. Er is overleg met het Carmelcollege en de Stg. Konot. In Losser en Overdinkel zijn al goede nieuwe gebouwen.
In Enschede wordt de bestuurlijke samenwerking geïntensiveerd. Voor scholen
onder de 200 lln wordt het voortbestaan moeilijk; onder de 150 is dat
problematisch. Er zal gezamenlijk beleid op worden gemaakt.
Het formeren van IKC’s blijft achter. Hier moet weer een actieve rol worden
opgepakt. Nog dit schooljaar (ws in mei) komt er een intentieverklaring. De GMR,
en die bij de KOE en VCO hebben hier instemmingsrecht.
Inleiding door René Huitink en Marcel Poppink.
De gebruikte powerpoint is reeds toegestuurd.
Scholen moeten positie bepalen. Wie zijn we; wat kunnen we; wat willen we
bereiken, waarin zijn wij sterk. Welke verbeterpunten zien we. Hoe zoomen we in
op de talenten van onze lln. Hoe houden we regie op onze onderwijskwaliteit. Hoe
gaan we om met de landelijke inspectienormen, bv onvoldoende en zeer zwak.
Alle schoolbesturen aangesloten bij de PO-raad gaan hier mee werken.
Inmiddels kennen we bij Consent schoolvisitaties. Er wordt met het management
gesproken en klassen worden bezocht. Zien we terug wat ons verteld wordt en wat
geschreven staat? Behalve de leiding en ouders worden de lkr nu ook meegenomen in de gesprekken. Idee is om er lln bij te betrekken en ouders vanuit de MR.
Een visitatie is waarderend en ondersteunend; geen afrekening, maar juist een
aanzet tot verbetering en professionalisering. Als opbrengst moeten er ontwikkelpunten komen.
Er wordt gezocht naar een nieuw kleuterobservatie instrument.
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9. Inzet
stakingsgelden

10. GMR 2.0
11. Marap
12. Slotronde/
sluiting
Volgende
vergadering

vergadertijd 19.30u. - 21.00u.

Voorgenomen besluit CvB inzet middelen staking van 6 november 2019 en daarna.
De uitkomst wordt in het besluit van het CvB arbitrair meegenomen, maar is niet
leidend. De uitkomst kan ook voor de middelen van andere stakingen (vb. 30 en 31
januari) gaan gelden. Er zijn drie opties:
De middelen worden ter beschikking van de MR gesteld:
1 . naar rato van het aantal leerlingen of
2 . naar rato van het aantal stakende leerkrachten;
3 . of de gelden worden Consentbreed bovenschools ingezet voor activiteiten voor
werkdrukverlaging. Stemming: Onthouding: 1, plan 1 – 16, plan 2 – 24, plan 3 – 0.
Stand van zaken. Wegens tijdgebrek naar de vergadering van april doorgeschoven.
Marap 4e kwartaal t/m december 2019 Geen vragen of opmerkingen.
Met dank aan alle aanwezigen sluit de vz om 21.10u de vergadering.

DB / CvB: 08-06-2020 GMR: 22-06-2020
Agendapunten volgens activiteitenplan:
-Marap Q4
-Sociaal veiligheidsplan wijzigingen / voortgang
-Begroting tussenbalans n.a.v. RCF
-Deelregio en passend onderwijs
Voorraadagenda:
-Strategisch perspectief
-Evaluatie GMR 2.0
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