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Notulen VG 2019-06-26
Locatie:
OBS Harlekijn
Aanwezig:
Peter, Cora, Pascal, Frank, Thea, Denise, Limda, Randolf, Ruben en Thijs.
Afwezig:
Notulist:
Stan
1.
2.

Opening:
Medelingen:

3.








4.



Bestuur:
Bestuursformatieplan:
De GMR heeft geen vragen. Nieuwe informatie: de opgezette vervangerspool is
inmiddels helemaal leeg. Het merendeel van de leerkrachten in die pool gaat/zijn
binnen Akkoord aan het werk. Alle reguliere vacatures zijn op dit moment ingevuld.
Nu is al duidelijk, dat toekomstige vervangingen erg lastig zal worden.
Vraag van de GMR: is het mogelijk om tijdens een van de eerste bijeenkomsten van
een nieuw schooljaar alvast een concept van het Bestuursformatieplan te
ontvangen? Peter en Cora geven aan, dat dat lastig is aangezien op 31 maart van
dat schooljaar de nieuwe bekostiging pas bekend is. Officieel zou dan voor de
meivakantie de opzet klaar moeten zijn. Met een meivakantie medio april is dat niet
haalbaar. Duidelijk is dat de GPL (Gemiddelde Personeels Last) enorm gestegen is
t.o.v. een jaar geleden. Wat wel aan het begin van een schooljaar aangegeven kan
worden, zijn de te verwachten knelpunten.
Er is een bijeenkomst geweest met het Vervangingsfonds i.v.m. de eventuele
uittreding van Stichting Akkoord uit dat fonds. Er zijn diverse constructies mogelijk,
zoals een gedeeltelijke uittreding, volledige uittreding, etc. Stichting Akkoord wil het
liefst volledig stoppen met het Vervangingsfonds. Door het Vervangingsfonds worden
de diverse scenario’s doorgerekend. Die doorrekening wordt aan het begin van het
nieuwe schooljaar verwacht. Daarna wordt beslist wat Stichting Akkoord gaat doen.
De goedgekeurde jaarrekening door het accountantsbureau komt 26 juni binnen.
Deze jaarrekening komt dan in september op de agenda van de GMR. Dit is louter
ter informatie. Op 1 augustus 2021 wordt de financiële positie van Stichting Akkoord
goed onder de loep genomen. Dit i.v.m. tot die datum noodzakelijk gereserveerde
gelden.
Datum plannen voor bijeenkomst i.v.m. opvolging directeur-bestuurder
De GMR heeft instemming op het profiel van een nieuwe directeur-bestuurder. Cora
geeft een korte toelichting op het draaiboek W & S. Op dinsdag 2 juli om 20.00 u. is
er derhalve een bijeenkomst voor de leden van de GMR. Locatie: OBS Harlekijn.
Thijs van de Graef neemt namens de oudergeleding van de GMR zitting in de BAC
voor een directeur-voorzitter.
GMR:
Bestuursformatieplan:
De GMR geeft instemming aan het Bestuursformatieplan. (De notulist zorgt voor het
officiële stuk naar Peter.)
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Actielijst:
Rondvraag:
 Toevoeging aan het rooster van aftreden:
Thijs van de Graef is aftredend in 2022.

