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Notulen VG 2018-11-28
Locatie:
OBS Harlekijn
Datum:
28 november 2018, tijd: 20.00 - 22.00 u.
Aanwezig:
Cora, Thea, Denise, Randolf, Ruben, Limda, Frank en Pascal.
Afwezig:
Peter, Ruben, Stan.
Notulist:
Thea
1. Opening:
 geen toelichting.
2. Medelingen:
 Geen.
3. Bestuur:
 Voorstel solvabiliteit:
Er zijn geen vragen over het antwoord van de directeur-bestuurder.
Thea informeert de voorzitters MR over het besluit om het initiatief van de GMR niet
te honoreren.
 Nieuwe cao PO:
De PO raad ontwikkelt een model voor het professioneel statuut. Akkoord wacht dit
model af.
Thea informeert de leden over het werkverdelingsplan. Heeft de GMR een rol bij de
verspreiding van deze informatie of niet? Het werkverdelingsplan kan er per school
verschillend uitzien, al naar gelang de omstandigheden van de school. Denk aan de
populatie bijvoorbeeld. De GMR komt tot de conclusie, dat zij geen rol speelt bij de
verspreiding van informatie. De (P)MR moet instemming verlenen aan het plan. Het
verstrekken van informatie gaat via de directeur van de school en/of de
nieuwsbrieven vanuit HR. De leden van de MR kunnen relevante informatie vinden
via allerlei kanalen.
4. GMR:



Jaarverslag GMR 2017-2018:
Het verslag wordt geagendeerd voor januari.
De GMR gaat op zoek naar een kandidaat voor het bestuur. Deze persoon moet een
onderwijskundige achtergrond hebben. Een GMR lid weet een kandidaat en gaat op
verzoek van de leden het gesprek aan met deze persoon. Kijken of er interesse is
om toe te treden tot het bestuur.

5. Rondvraag:
 De GMR wordt geïnformeerd over de OPR. Er wordt een nieuw
ondersteuningsprofiel gemaakt door het samenwerkingsverband. De OPR heeft tips
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en aanbevelingen voorgedragen. Alle zorgkinderen worden op hun voorstel in kaart
gebracht en niet alleen de kinderen met een toelaatbaarheid verklaring. Alle
kinderen in kaart brengen geeft een beter inzicht. Akkoord stelt als bestuur een
ondersteuningsprofiel op. Daarna stellen de scholen een ondersteuningsprofiel op.
(SOP: School Ondersteuning Plan). Er zou eigenlijk een onafhankelijk orgaan
moeten komen als toezichtorgaan vindt de OPR, dit is ook door de inspectie
voorgedragen. Financiën worden nu gecontroleerd door een directeur die tevens
ook DB is van stichting die deelneemt aan SWV. Vanuit het samenwerkingsverband
wordt aangegeven dat het overleg met de gemeente nu beter verloopt. Het profiel
moet mei 2019 klaar zijn.
6. Sluiting:
 De voorzitter sluit de vergadering.

