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Notulen VG 2019-02-27
Locatie:
OBS Harlekijn, 20.00 - 22.00 u.
Aanwezig:
Cora, Peter, Thea, Denise, Frank, Thijs en Pascal.
Afwezig:
Ruben, Randolf, Limda
Notulist:
Stan
1. Opening:

2. Medelingen:
 Op 10 april wordt een cursus MR Start gegeven. Op dit moment hebben 14
personen zich aangemeld. Locatie: OBS Harlekijn. Duur: 19.30 u. – 22.00 u.
Cursusleider is Wiel Pieters, VOO. De voorzitter geeft datum en locatie door aan de
voorzitters van de MR.
3. Bestuur:
 Begroting Stichting Akkoord!-po:
De personele bekostiging wordt per schooljaar toegekend. In dit geval 7/12 voor
kalenderjaar 2019, 5/12 voor kalenderjaar 2020.
Voor de bekostiging gelden de werkelijke leerlingaantallen op de teldatum (was 110-2018). Stichting Akkoord! po verwacht het komende jaar een lichte krimp wat
betreft leerlingaantal.
De stichting kijkt naar de feitelijke lasten en baten (nieuwer gebouw betekent
minder onderhoud, etc. De “postcodegelden” gaan rechtstreeks naar de betreffende
scholen, net als gelden voor bijvoorbeeld een schakelklas. De begroting is een
optelsom van 10 begrotingen: 9 begrotingen van scholen, 1 begroting van het
stafkantoor. Iedere school krijgt de eigen begroting (vooral exploitatie) ter
bespreking met de MR. De stichting is gebonden aan de Europese richtlijn wat
betreft aanbestedingen vanaf € 225.000. De totale begroting sluit prima. Het
bestuur stelt de begroting vast, daarna moet het GOTPOO een goedkeuring geven.
In het kader van inforecht gaat de begroting vervolgens naar de GMR. De
vermogenspositie van Akkoord is in orde. Een punt van aandacht blijft het
ontvangen bedrag i.v.m. de fusie van OBS De Ontdekking. Tot 1 augustus 2021
wordt er een bedrag gereserveerd. Die reservering is opgenomen. De stichting is
financieel gezond. De MOP (Meerjaren OnderhoudsPlanning) was op het moment
van opstellen van de begroting nog niet klaar. Zodra die binnen is, wordt dit
doorgerekend.
 Tevredenheidsmeting:
Er heerst algehele tevredenheid over de uitkomsten van het rapport. Iedere school
krijgt de eigen gegevens en kan vervolgens daarmee aan de slag.
 Strategisch Beleidsplan:
Op 17 april is er een gezamenlijke vergadering van de GMR en het toezichthoudend
bestuur. Die avond komt het Strategisch Beleidsplan op tafel. De bijeenkomst wordt
gehouden op OBS Harlekijn.
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Landelijke staking:
Met de nu bekende gegevens zijn 5 scholen gesloten op 15 maart. De
personeelsleden die niet staken, werken die dag. De stakende personeelsleden
ontvangen over die stakingsdag geen salaris. De niet uitbetaalde gelden van de
vorige stakingen worden verdeeld over de scholen (ongeveer € 25.000,00). De
scholen kunnen vervolgens bekijken wat zij met de gelden doen.
GMR:
 Bestuurslid (namens de GMR):
De kandidaat heeft een onderwijskundige achtergrond. Betreffende kandidaat heeft
lesgegeven aan VMBO en Gilde (vanaf 1973 tot aan pensionering in 2015). Docent
lichamelijke opvoeding, op Gilde in diverse vakken lesgegeven. Daarnaast ervaring
in coördinerende taken, o.a. decaan. Lid geweest van MR en GMR.
Thijs neemt samen met Thea deel aan het gesprek met de voorzitter van het
toezichthoudend bestuur en de betreffende kandidaat. Thea maakt met kandidaat
en voorzitter een afspraak. Het streven is om in april een voordracht aan het
toezichthoudend bestuur te doen.
 OPR:
Dit komt de volgende keer (27 maart) op de agenda. De leden hebben de stukken
ontvangen. Graag voor de vergadering van 27 maart doornemen.
Actielijst: zie bijlage.
Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt.
Sluiting: voorzitter sluit de vergadering.

