Jaarverslag GMR SKOBOS 2018-2019
Dit verslag geeft de hoofdlijnen weer van het overleg dat heeft plaatsgevonden in het schooljaar
2018- 2019 tussen het college van bestuur van SKOBOS en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Het is geschreven ten behoeve van de directeuren van SKOBOS, de
Raad van Toezicht van SKOBOS, medezeggenschapsraden, leerkrachten en ouders.

Algemeen
Alle medezeggenschapsraden (MR-en) van de SKOBOS-scholen zijn vertegenwoordigd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De raad bestaat uit afgevaardigden uit de ouderen leerkrachtgeledingen van medezeggenschapsraden uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen en uit
afgevaardigden die door deze zijn voorgedragen.
Bij aanvang van het vergaderjaar, in september 2018 bestond de GMR uit de volgende
vertegenwoordigers:
De Fonkeling
BS De Beerze
KC De Linde
KC De Plataan
St. Antoniusschool

Oudergeleding
Naomi van den Broek
Susan Quirijnen
Sanne Kleijn de Bresser
Jet Sporken
Kim van Kampen

Leerkrachtgeleding
Yvonne Creemers
Bianca Moelans
Germy Sinke
Mirèse Donkers
Britt van Kroonenburg

De voorzitterstaak heeft Susan Quirijnen, afgevaardigde namens de oudergeleding van De Beerze, op
zich genomen. Het secretariaat werd gevoerd door Bianca Moelans, van de personeelsgeleding van
de medezeggenschapsraad van De Beerze.
De GMR is in het schooljaar 2018-2019 zeven keer bijeengekomen. De vergaderdata worden jaarlijks
vastgelegd in het jaarplan en zoveel mogelijk afgestemd met de vergaderingen van de raad van
toezicht. De vergaderingen vinden plaats in het bestuurskantoor van SKOBOS. GMR-vergaderingen
zijn in principe openbaar. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt afstemming plaats tussen de
voorzitter college van bestuur van SKOBOS en de voorzitter van de GMR.

Onderwijszaken
De GMR heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van het vakantierooster 2019 - 2020. Het
vakantierooster sluit aan bij dat van de middelbare scholen.
Ook dit jaar is er nog aandacht geweest voor Passend Onderwijs. Er wordt nog steeds hard gewerkt
om dit binnen SKOBOS zo goed mogelijk vorm te geven. Ter informatie hebben we het stuk waarin de
verantwoording van de gelden voor Passend Onderwijs staat ontvangen. Dit stuk zal vanaf nu jaarlijks
in december in de GMR besproken worden.
SKOBOS 2.0; de overgang naar SKOBOS 3.0 en de 21st century skills zijn regelmatig besproken. Er
staat een studiereis gepland waar 18 personeelsleden van SKOBOS aan deel zullen nemen. We
hebben vragen gesteld over het doel van de reis en ons kritisch opgesteld waar het ging over de
communicatie richting personeel en ouders.
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Personeel
Frans Bruinsma, voorzitter college van bestuur, legt in november 2019 zijn functie neer. De GMR is
meegenomen in het traject waarbij een nieuwe voorzitter gezocht werd. We zijn betrokken bij het
opstellen van de profielschets en een afvaardiging van de GMR heeft deel uitgemaakt van de
sollicitatiecommissie. Het traject is succesvol afgerond met de benoeming van Liesbeth van den Berg
- Hardenbol als nieuwe voorzitter college van bestuur.
De GMR heeft instemming verleend aan de beschrijving van de nieuwe salarisschalen L10. L11 en
L12.
De GMR heeft instemming verleend aan het stuk m.b.t. de functieomschrijvingen van de
communicatieadviseur en bovenschools coördinator Passend Onderwijs.
We hebben instemming verleend aan het “meerjarig bestuursformatieplan”.
In augustus 2019 werd er geen enkele WerkTijdFactor in het RisicoDragendDeel van de Formatie
geplaatst. De personeelsgeleding heeft ingestemd met dit besluit.

Financiën
Met ingang van 2012 wordt er jaarlijks een risicoanalyse gemaakt. Deze betreft ook de effecten van
de terugloop in formatie en de bezuinigingen in het kader van het financieel gezond houden van de
organisatie.

Strategisch beleid SKOBOS
Periodiek ontvangt de GMR een voortgangsrapportage met daarin een overzicht van onderwerpen uit
het strategisch beleidsplan waar ontwikkelingen te melden zijn. Deze werkwijze zorgt voor goed
inzicht in de ontwikkeling en geeft de mogelijkheid om inhoudelijk door te praten over deze
ontwikkelingen.
Het veranderen van de wet op de privacy en de gevolgen hiervan voor SKOBOS zijn besproken en we
worden op de hoogte gehouden van de invulling naar de praktijk.

Kwaliteit
SKOBOS stelt meerdere malen per jaar een managementrapportage op. De kwaliteitsrapportage geeft
onder meer inzage in leerlingenaantallen, inzet van zorgarrangementen, ziekteverzuim en
exploitatieresultaat. Deze wordt tijdens de vergadering getoond en mondeling toegelicht.
Eind mei/begin juni 2018 heeft de Inspectie voor het Onderwijs SKOBOS bezocht. Kindcentrum de
Linde en basisschool De Beerze zijn ook bezocht. De GMR is op de hoogte gebracht van het bezoek en
heeft het verslag besproken. Er zijn wat aandachtspunten uit het verslag naar voren gekomen. De
GMR zal volgen hoe hier uitvoering aan gegeven wordt.

Scholing GMR
De GMR is in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een informatieavond over Passend
Onderwijs. Een behoorlijk deel van de GMR-leden is hierbij aanwezig geweest.
Een aantal GMR-leden heeft deelgenomen aan een workshop over de invulling van de rol van de MR
en de GMR.
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Er is weer aandacht geweest voor de landelijke acties in het basisonderwijs voor o.a. een hoger
salaris en minder werkdruk. SKOBOS is bij haar standpunt gebleven wat betreft het omgaan met
staken. Er zijn leerkrachten die gestaakt hebben. Dit is hun persoonlijk recht. Ouders zijn tijdig
geïnformeerd over de manier waarop dit op de scholen aangepakt werd.
Binnen SKOBOS is er een werkgroep “werkdruk” actief. Zij hebben geïnventariseerd wat de meeste
werkdruk oplevert en hebben geprobeerd hier “oplossingen” voor aan te dragen.
Nagenoeg elke vergadering is er aandacht geweest voor een mogelijke unilocatie bij De Klep in
Middelbeers. Inzet is dat beide locaties van BS De Beerze daar gehuisvest worden. Samen met
kinderopvang en sportverenigingen.
Er is gesproken over de samenwerking tussen SKOBOS en de kinderopvangorganisaties (Korein voor
de scholen in Oirschot en Spoordonk en Samenwijs voor De Beerze). Er wordt gestreefd naar een
kindcentrum bij elke school. SKOBOS had als intentie de kinderopvang in eigen beheer te krijgen,
maar dat blijkt niet haalbaar. Er wordt gekeken welke vorm wel haalbaar is.
Bianca Moelans,
Secretaris GMR
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