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Jaarverslag GMR SKOBOS 2020-2021 

  

  

Dit verslag geeft de hoofdlijnen weer van het overleg dat heeft plaatsgevonden in het schooljaar   
2020-2021 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 

ouder- en leerkrachtgeledingen van medezeggenschapsraden uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen 

en uit afgevaardigden die door deze zijn voorgedragen.  

Bij aanvang van het vergaderjaar, in september 2020 bestond de GMR uit de volgende  

vertegenwoordigers:  
        Oudergeleding            Leerkrachtgeleding  

De Fonkeling      Naomi van den Broek                   Nancy Renders   

BS De Beerze            Susan Quirijnen             Bianca Moelans  

KC De Linde      Sanne Kleijn de Bresser                       Germy Sinke  

KC De Plataan     Jet Sporken            Mirèse Donkers  

AvontuurRijk   Inge Scheffers          Britt van Kroonenburg  

    

De voorzitterstaak hebben Susan Quirijnen, afgevaardigde namens de oudergeleding van De Beerze, 

en Jet Sporken, afgevaardigde namens de oudergeleding van  KC De Plataan, op zich genomen. Het 

secretariaat werd gevoerd door Mirèse Donkers (personeelsgeleding van de GMR van KC De Plataan).  

  

De GMR is in het schooljaar 2020-2021  zes keer bijeengekomen.  De vergaderdata worden jaarlijks 

vastgelegd in het jaarplan en zoveel mogelijk afgestemd met de vergaderingen van de raad van 
toezicht. De vergaderingen hebben dit schooljaar in verband met Corona en de protocollen die 

daarbij horen, voornamelijk plaats gevonden via Teams. GMR-vergaderingen zijn in principe 

openbaar. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt indien gewenst afstemming plaats tussen de 
voorzitter college van bestuur van SKOBOS, de secretaris en de voorzitter van de GMR.  
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Advies en instemming 
 

De GMR heeft 

Instemming Datum  Ter informatie Datum 

Jaarverslag GMR 8-10-2020 Evaluatie Corona 17-09-2020/ 11-02-

2021 

Vakantierooster 2021-2022 10-12-2020 Verantwoording gelden 
passend onderwijs 

10-12-2020 

Bestuursformatieplan  15-04-2021    Leerlingprognose 10-12-2020 

Personeelsbeleid 2021 e.v. 24-06-2021 Begroting 2020 11-02-2021  

Gedrags- en integriteitscode 24-06-2021 Code goed bestuur 11-02-2021 

Klokkenluidersregeling 24-06-2021 Brief Nationaal 

Programma Onderwijs PO 

15-04-2021 

Klachtenregeling 24-06-2020 Brief sneltesten PO 15-04-2021 

  Statuut 

Medezeggenschap 

15-04-2021 

  Jaarverslag SKOBOS en 
jaarcijfers 

24-06-2021 

  Citotrends 24-06-2021 

  Marap 4 x per jaar 

  Voortgangsrapportage Iedere vergadering 

  Strategisch beleidsplan Iedere vergadering 

  Vanuit de Projectgroepen Iedere vergadering 

 

 

 

Onderwijszaken  
Vanaf dit jaar wordt er binnen SKOBOS gewerkt met projectgroepen.  

1. Projectgroep gesprekkencyclus 

2. Projectgroep leerkrachtcompetenties 

3. Projectgroep kwaliteitsbeleid 

4. Projectgroep Kindcentrum-ontwikkeling 

5. Projectgroep AVG en Privacy 

6. Projectgroep Sharepoint 

7. Projectgroep Leerling portfolio 

De GMR wordt iedere vergadering geïnformeerd vanuit de projectgroepen. 

  
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  jaarlijks in 

december in de GMR besproken worden.  

 

  

Personeel  
Door natuurlijk verloop zullen er geen leerkrachten in het RDDF geplaatst worden. De flexibele schil 
(vervanging) is uitgebreid met een werktijdfactor van 0,5.  
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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.  

  

 

Scholing GMR  
De GMR heeft zich voorgenomen om in het nieuwe schooljaar opnieuw  een scholing te volgen van 

Jan Stuijver waarin zij zich laat informeren over de bevoegdheden van de GMR.  

  

 

Corona 
Op alle scholen binnen SKOBOS is er tijdens de lockdown gewerkt met leerlingen en leerkrachten via 

Teams. De tweede golf is wel anders ervaren. Er is een brief nationaal Programma Onderwijs  vanuit 

het ministerie gekomen waarin gelden vrijgemaakt zullen worden voor de scholen. Deze brief is 

besproken in de GMR. Scholen kunnen straks kiezen uit een menu om de gelden te verantwoorden. 
Voor de leerkrachten zijn er sneltesten waar zij gebruik van kunnen maken. 

 

De Beerze 
Het CvB heeft ons geïnformeerd over het voornemen om 1 locatie van basisschool de Beerze te 

willen sluiten. 

 

Mirèse Donkers 

Secretaris GMR         


