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Notulen VG 2017-10-25
Aanwezig:
Thea van Moorst (voorzitter),Randolf Collaris , Denise Dorssers, Limda Joosten,
Eddy Huijs, Ruben Nabben, Frank Kusters, Pascal Willemsen, Peter Adriaans
(directeur-bestuurder), Cora in ’t Groen (P&O)
Afwezig:
Yvonne van der Velden (notulist)
Notulist:
Thea van Moorst / Pascal Willemsen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen vanuit bestuur
 Toelichting staking, besteding personeelsgelden.
Peter Adriaans licht het standpunt van het bestuur/stichting toe. Alle scholen van Akkoord waren
gesloten i.v.m. de staking. 30 tot 40% van het personeel heeft gestaakt. Opmerkelijk hierbij was
dat er gezegd werd dat obs Het Maasveld wel gesloten was voor ouders en leerlingen, maar de
leerkrachten gewoon aan het werk waren. Hierdoor was de school wel dicht, maar leverden de
leerkrachten geen salaris in. Na navraag bleek dit echter niet te kloppen. De leerkrachten die
staakten waren niet op school. De leerkrachten die niet staakten, waren wel gewoon op school.
Totaal levert dit de Stichting zo’n 13.000 euro op, waarmee de werkdruk verminderd zou kunnen
worden. Peter vraagt de GMR mee te denken aan de besteding van deze middelen. Peter heeft zelf
het volgende voorstel: een bedrag van 1500 euro per school om meer handen in de klas te
krijgen.
Voorstel GMR: Wij denken er over na en komen er de volgende keer op terug.
 Het bestuur heeft de nieuwe code ‘goed bestuur’ vastgesteld.
De code ‘goed bestuur’ houdt o.a. in om 2 x per jaar met de GMR aan tafel te komen.
Het bestuur heeft de ambitie om dit dit jaar te realiseren. Een keer per jaar zullen de directeuren
gevraagd worden aanwezig te zijn.
Thema van de eerste bijeenkomst: de juridisering van het onderwijs.
Er wordt een expert uitgenodigd die ons enigszins wegwijs maakt in he t juridisch landschap.
Cora in ’t Groen gaat dit met voorbeelden larderen uit de praktijk van alle dag.
Peter vraagt de GMR na te denken over mogelijke thema’s voor deze twee avonden.
Voorstel GMR: passend onderwijs in het samenwerkingsverband OPR.
3. Mededelingen vanuit GMR



Pascal Willemsen is per direct vicevoorzitter van de GMR.
Het jaarverslag GMR is goedgekeurd. Per abuis zijn de statuten van de GMR naar
de voorzitters van de MR’en gestuurd. Deze statuten moeten echter nog eerst in de GMR
worden besproken en worden voor de volgende vergadering geagendeerd.
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Statuut GMR komt volgende keer op de agenda.

4. Notulen vergadering 25 oktober 2017
De GMR keurt de notulen goed. Thea stuurt deze naar Ronald.
5. Activiteitenplan
(Thea noteert zelf de aanpassingen)
6. Kaders, doelen solvabiliteit (gaan we hiermee verder en hoe?)
Solvabiliteit. Hoe gaan wij hiermee verder?
Thea geeft de MR’en van de diverse scholen de opdracht om met een voorstel te komen. Hiertoe
nodigt zij de voorzitters van de diverse MR’en uit voor de vergadering van 19 december.
Voorzitter Harlekijn: Jacqueline Grubben (Roos Mans is verhuisd)
Voorzitter Maasveld: Joost Timmermans
7. Huishoudelijk reglement
Termijn van aftreden gaat van 3 naar 4 jaar.
De motivatie is m.n. om de deskundigheid bij het vertrekkende lid nog een jaar langer vast te
houden.
8. Evaluatie gesprekscyclus, startgesprek
Geen notities gemaakt. Volgende vergadering.
9. Rooster van aftreden
Geen notities gemaakt.
10. Uitnodiging symposium
Iedereen wordt herinnerd aan het symposium met bestuur van de Stichting Akkoord en het
GOTPOO.
11. Rondvraag en sluiting
Thea vraagt en ontvangt het telefoonnummer en adres van GMR-lid Eddy Huijs.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Actielijst:
Onderwerp
5. Functieboek

Actie
Instemming
sturen

Functieboek

naar

Peter

Wie?

Wanneer?

Ingrid

z.s.m.
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7. Activiteitenplan
11. Rondvraag

Rooster van aftreden op agenda volgende
vergadering zetten
Invulling norm-jaartaak en vraagstelling
tevredenheidsonderzoek
op
agenda
volgende vergadering zetten

(077) – 8500029
info@akkoord-po.nl

Yvonne

20-09-2017

Yvonne

20-09-2017

