Locatie: OMBS Het Zeggelt, Meeuwenstraat 4, 7523 XV Enschede

Verslag GMR-vergadering

Vergadertijd: 19.30u tot 21.00u

d.d. 14-10-2019

Agenda

Toelichting

1. 19.30u
opening

Welkom door voorzitter Marc Altink op de nieuwe vergaderlocatie Meeuwenstr. 4
OMBS Het Zeggelt. Voor de notulen mogen geluidsopnamen worden gemaakt.

2.Mededelin- De 6 commissies van de GMR i.s.m. stafmedewerkers lopen nu goed. Wegens
gen DB
verloop van mensen worden 2 nieuwe DB-mensen uit de P-geleding gezocht en
nieuwe commissieleden. Scholing: voor (G)MR leden kan weer een cursus
georganiseerd worden. Hierover volgt nog een email.
3.Med.
Tevens rondvraag – geen
vergadering
4.Agenda

Goedgekeurd

5.Verslag

Van 24-06-2019 verstuurd 1 juli. Vraag: uitleg over wifikosten per leerling. Antwoord:
WAAS-constructie (wifi as a service) voor dat budget, dit dekt het gebruik en
onderhoud. Verslag wordt vervolgens goedgekeurd.

6.Ingekomen
7.Evaluatie 1
dag niet
vervangen

e

Geen
Het oorspronkelijke tekort is nog niet voldoende teruggedrongen, ondanks goede
inzet van de scholen. Groei aan zwangerschaps- en ouderschapsvervangingskosten is
hier mede debet aan. Uit de evaluatiemiddag van 5 sept. zijn goede ideeën
voortgekomen, die in de denktank en met de Raad van Toezicht werden besproken.
In de begroting voor 2020 zullen deze terug te vinden zijn. Zowel uit de bestuurs- als
uit de GMR enquête kwam naar voren dat er wisselende ervaringen zijn bij
vervanging. Met name viel op dat de communicatie naar de teams niet als optimaal
werd ervaren. Conclusies getrokken door het bestuur: voortgaan met 1e dag nietvervangen; goed maatwerk voor bijzonder verlofgevallen; heldere communicatie op
scholen; werkelijke groepsgrootte terug krijgen van 23 nu richting 27 in 2020-2021.
Dit laatste geldt niet voor het SBO.

8.Marap

Financieel verslag tweede kwartaal geleverd door de commissie financiën. Verslag is
duidelijk en er zijn geen aanvullende vragen.
Vraag: is het bestuur erdoor overvallen dat we de streefcijfers niet halen? Antwoord:
we zitten tegen de grens van noodmaatregelen nemen, maar het lukt nog wel, mede
door de tijdig genomen maatregelen houden we ruimte. Hierdoor zal er over 5 jr.
een beter beeld zijn. De krimp in leerlingenaantal is groter dan verwacht.
Vraag: Mag je bij ingang pensioen het schooljaar uitwerken? Antwoord: tot 1e maand
na dato mag men gewoon verder werken. Langer: moet men aanvragen.

9.Gewichten
regeling
10.Cognitief
talent

Geen vragen of opmerkingen

11.Collectieve AOV

Vraag: Opting-out systeem. Hoe wordt dit gecommuniceerd? Antwoord: er komt een
flyer en een mailing. Met contactadressen, w.o. die van Bea van Munster.
Door de collectiviteit zal dit goedkoper zijn dan de individuele regelingen van nu.

Bovenschools beleidsplan om onderpresteerders beter te kunnen begeleiden. Voor
andere categorieën is meestal al jaren goede zorg via passend onderwijs en het
samenwerkingsverband. Hiervoor is opleiding voor talentbegeleider gestart. Die
zullen ook een betere blik op de andere categorieën leerlingen ontwikkelen, zodat
die er ook baat bij hebben. Uiteindelijk zal de groepsleerkracht deze taken moeten
kunnen oppakken.
Besluit: unanieme instemming.

Bert Oude Engberink, ambt.secr. GMR Consent. Email: b.oudeengberink@consentscholen.nl Tel. 06 300 898 65
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12.Mededel.
CvB

Terugloop lln. Iets kleiner marktaandeel: van 50,83% naar 50,3% Een paar scholen
vallen op. De 3 buitengemeenten zijn krimpgemeenten, maar daar stijgt het
marktaandeel van Consent. We moeten maatregelen nemen bv bij natuurlijk
verloop. Andere koepels hadden het probleem al eerder. In Enschede zijn hierover
met Stg. KOE en VCO goede gesprekken.
De secundary van de IST heeft te maken met m.n. druk, vanwege financiering
vanuit het Min. van Ond. Economische Zaken ziet meer kansen.
Kids 4 Twente. Voor groepen 6 – 8. Lln. Leren vaak ‘out of the box’ gezamenlijk
oplossingen te bedenken.

13.Opvolging
secretaris
GMR

Bert Oude Engberink met algemene instemming verkozen. Lex Vermeer werd door
Marc Altink in zijn toespraak geroemd om zijn passie voor de onderwijszaak, zijn
sociale bewogenheid en zijn activisme. Onder applaus werd afscheid genomen.

14.Jaarverslag Unanieme instemming door de vergadering
GMR
15.Slotronde/ Sluiting om 21.00u.
sluiting
Volgende
vergadering

Maandag 16 december 2019 aan de Meeuwenstraat 4

