Locatie: OBS Harry Bannink, Het Bijvank 111, 7544DA Enschede

1e uur besloten en 2e uur openbaar.

Agenda

VERSLAG GMR VERGADERING 19-02-2018

19.30u.
1. Opening
2.
Mededelinge
n tevens
rondvraag

Besloten deel
Welkom door de voorzitter Marc Altink.
.Voorzitter: “WMS art.7.3 zegt o.a.: “De MR doet aan alle bij de school
betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden”. Verzoek om het
jaarverslag op de schoolwebsite te publiceren.
.Secretaris: Verslag overleg db met Rvt van 7 december staat op het intranet
onder vergaderstukken 19-02-2018
.Vergadering: Vraag wat er met het geld gebeurt indien bestuur dit inhoudt bij
een volgende staking bij 2e deel.
Agenda is vastgesteld.
Verslag 18-12-2017: presentatie privacy administratief medewerkers staat niet
op het intranet. Punt 19 Veenhuis moet zijn Veendijk. Verslag onder
dankzegging aan de secretaris vastgesteld.
Mondeling verslag van de bijeenkomst. Als de verslagen binnen zijn zal de
secretaris deze op het intranet plaatsen. Vervolgstap:
Woensdag 7 maart van 17.00u. tot 20.00u bij Consent.
Voorkeur zelfde groep GMR leden + leden CvB. Nieuwe leden welkom,
Agenda volgt. Verslag van 7 maart komt in de volgende vergadering.
Open deel
Welkom 2e deel aan CvB, stafleden en toehoorders. Marcel Poppink is
verhinderd wegens ziekte.
V:Hoe blijft de kwaliteit gewaarborgd bij ziekteverzuim?
A:Grondprincipe is dat tekort aan personeel niet tot kwaliteitsverlies mag
leiden. Eerlijkheid gebiedt dat door groot ziekteverzuim er soms noodgrepen
worden gedaan. Bij benoeming worden aantal stappen doornomen. Eerst
flexibele schil. Invallers kunnen ook aangemeld worden door directeuren als
talenten. Aanvullend door bestuurder: Er wordt meer ingezet op startende
leerkrachten. Hiervoor is een coach aangesteld die uit het onderwijsveld van
Consent komt en GMR lid is: Marijke Punte.
V:Zwakke school heet nu onvoldoende. Wat betekent dat voor Consent?
A:Klopt dat dit veranderd is. Consent is hier alert op. Zeer zwak is het ‘ergste’
wat je kan overkomen. Kan leiden tot stoppen van de bekostiging. Bij nieuwe
toezichtskader van de inspectie gaat inspectie eerst naar bestuur en niet meer
rechtstreeks naar de school.
V: blz. 12 over daling verwijzingen SO. Is dat positief?
A: SO-verwijzingen flink gedaald. Financieel gunstig. Een kind in SO ‘kost’
tussen € 10 000 en 20.000 per jaar. Als niet financieel is moet er goed passend
onderwijs komen voor dat kind.
V:Is de Marap louter financieel?
A:Het principe “Passend onderwijs voor elk kind” blijft. Soms keuzes maken bij
inzet budget. Als het echt nodig is dat een kind naar SBO
V:Passend onderwijs: in Marap aantal zaken genoemd die allen te maken
hebben met passend onderwijs. Kunnen alle losse zaken in een samenhang
verteld worden?
A:CvB wil dat graag voorbereiden en op de volgende vergadering met een
presentatie komen. Mocht dat niet lukken dan in de juni vergadering.
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1e uur besloten en 2e uur openbaar.

* Vakantieregeling: Nog niet gelukt het aan de GMR voor te leggen. Ligt aan overleg
PO en VO. Heeft te maken met de meivakantie en examens. Knelpunten: Tijd kersten krokus kort (6 weken) en krokus/mei lang.
Volgende vergadering komt dit terug
*Werkdrukakkoord: Ministerie komt eerder met extra geld. Consent heeft al
geïnvesteerd in extra mensen. Gaat Consent mee door.
Consent wil hierover in gesprek met denktank personeel en financiën en de
werkgroep werkdruk. Deze komt met voorstel.
V: Komt het geld bij eventuele inhouding naar de scholen?(zie 2)
A: Met de scholen overleggen.
V: Wat is de rol van de GMR?
A: Zit in de besluitroute. Voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de GMR
en de instemming zit bij de P-geleding.
*Functieboek: In de komende vergadering zal een besluit voorgelegd worden over het
toevoegen van de functie van planner aan het functieboek, zodat de mogelijkheid
bestaat om planners aan te stellen zoals beoogd in het besluit dat eerder is
genomen inzake het in eigen beheer nemen van de planning en matching van
vervangers. Tot nu toe heeft Consent de planners ingehuurd via payroll.
* P&A afdracht: In de komende vergadering zal een besluit voorgelegd worden om het
afdracht percentage P&A aan te passen. Dit vloeit met name voort uit het besluit om
de kosten voor planning en matching bovenschools te nemen/houden (en niet meer
door te belasten op schoolniveau).
Op Consentniveau is de bestuurssecretaris bezig met het inrichten van de
projectstructuur. Stuurgroep en projectgroep. Ook relatie met IT-structuur.
FG: Bestuur is in gesprek met een persoon. Instemmingsrecht GMR is hierbij vereist.
In de volgende vergadering zal het bestuur met een voorgenomen besluit komen.
Bewustwording: Belangrijkste onderdeel. Een schooldirecteur en de ambtelijk
secretaris hebben training gevolgd. Deze zullen een rondgang langs de scholen
doen. Het lukt niet om alle scholen voor 25 mei te bezoeken maar dat hoeft ook niet.
Bij een datalek moet het bestuur aantonen dat zij bezig is met het onderwerp
privacy. Ook in de media komt er steeds meer aandacht voor dit onderwerp.
Het onderwerp begint ook meer te leven bij de scholen.
Ook rondgang bij scholen voor IT-gebruik. Welke software wordt in de scholen
gebruikt? Bewerkersovereenkomsten moeten afgesloten worden.
Het bestuur is verantwoordelijk.
Aanmeldformulier is in de afrondende fase. Uitgaande van dataminimalisatie.
Beleidsdocumenten hebben ook aandacht en worden geüpdatet.
Kindkans is voor overdracht gevoelige gegevens werkt met een beveiligde
omgeving. Vanuit de verg. wordt ‘SIILO” uit de zorg genoemd. Werkt goed.
V: Wat doen andere besturen?
A: Bestuurskantoor van Consent en VCO zitten op dezelfde locatie en werken op
aantal terreinen ook samen.
V: Betrokkenheid ouders? Wat is hun status? Hebben veel tijd in gestopt.
A: Kunnen als deskundigen opgeroepen worden. Zijn op dit moment niet actief
betrokken. Tijd en inbreng wordt zeer gewaardeerd.
V: FG in-of extern? Krijgt GMR eerdere informatie dan alleen bij de instemming?
Moet de GMR niet eerder informatie hebben? Kan de FG in de GMR-vergadering
van april zich voorstellen? Komt er ook een FG voor het samenwerkingsverband?
A: Punten worden meegenomen en komen in de aprilvergadering terug.
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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