Jaarverslag GMR SKOBOS 2021-2022
Dit verslag geeft de hoofdlijnen weer van het overleg dat heeft plaatsgevonden in het schooljaar
2021-2022 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 2021, bestond de GMR uit de volgende
vertegenwoordigers:
Oudergeleding
Leerkrachtgeleding
De Fonkeling
Naomi van den Broek
Nancy Renders
BS De Beerze
Moniek Bruininx
Bianca Moelans
KC De Linde
Tot 29-11-2022: Sanne Kleijn de
Germy Sinke
Bresser.
Opvolgster: Klaartje Koolen.
KC De Plataan
AvontuurRijk

Jet Sporken
Inge Scheffers

Tanja van de Wiel
Britt van Kroonenburg

De voorzitterstaak heeft Jet Sporken, afgevaardigde namens de oudergeleding van KC De Plataan, op
zich genomen. Het secretariaat werd gevoerd door Nancy Renders (personeelsgeleding van de GMR
van Speelleerplein de Fonkeling).
De GMR is in het schooljaar 2021-2022 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, gedeeltelijk via Teams plaatsgevonden en gedeeltelijk op het bestuurskantoor van
SKOBOS. GMR-vergaderingen zijn in principe openbaar. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt,
indien gewenst, afstemming plaats tussen de college van bestuur van SKOBOS, de secretaris en de
voorzitter van de GMR.
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Advies en instemming
De GMR heeft
Instemming
Vakantierooster 20222023
Bestuursformatieplan
Lid integriteitscommissie
voordragen

Datum
29-112021
04-042022
29-112022

Ter informatie
Evaluatie corona
Vrijwillige ouderbijdrage
Vaststellen jaarplan 21/22

Datum
30-9-2021/4-42022
30-09-201/31-052022
30-09-2021

Presentatie KlachtenregelingKlokkenluidersregeling/Gedragscode
Leerlingprognose
Begroting 2021
Statuut Medezeggenschap

30-09-2022

Feedback-feedforward CvB
Jaarverslag SKOBOS en jaarcijfers
Citotrends
Brief NPO PO
Missie-Visie herijken
Social schools
Kwaliteitsmonitor
Marap
Voortgangsrapportage

04-04-2022
31-05-2022
31-05-2022
31-05-2022
31-05-2022
31-05-2022
2 x per jaar
4 x per jaar
Iedere
vergadering
Iedere
vergadering
Iedere
vergadering

Strategisch beleidsplan
Vanuit de Projectgroepen

02-02-2022
02-02-2022
02-02-2022

Onderwijszaken
Dit jaar werkt SKOBOS met de volgende projectgroepen:
1. Projectgroep kwaliteit met subgroep visitaties SKOBOS;
2. Projectgroep personeel (o.a. portfolio medewerkers);
3. Projectgroep leerlingadministratie, inclusief lvs en communicatie;
4. Projectgroep Kindcentrum-ontwikkeling;
5. Netwerkbijeenkomsten leerlingcompetenties;
6. Projectgroep De Beerzen.
De GMR wordt iedere vergadering geïnformeerd vanuit de projectgroepen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De GMR omarmt de stelling dat er geen (vrijwillige) ouderbijdrage moet zijn. We volgen en
stimuleren alle SKOBOS-scholen die hier de eerste stappen in zetten en agenderen dit punt jaarlijks
om te leren en reflecteren.

Personeel
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Er staan nog een aantal vacatures open voor komend schooljaar. Er komen geen mensen in het RDDF
dit schooljaar.

Financiën
Dit jaar was de laatste keer dat er op 1 oktober een leerlingtelling was. Door alle subsidies en het
moeilijk vinden van personeel kwam SKOBOS hoog in de getallen. Uitsmeren over meerdere jaren is
goedgekeurd door de RvT zodat tekorten dan kunnen worden gedekt.

NPO gelden
De NPO gelden worden bij SKOBOS ingezet op ICT-vaardigheden van zowel leerlingen als
leerkrachten. Ook voor komend schooljaar worden deze gelden hierop ingezet.

Strategisch beleid SKOBOS
Periodiek ontvangt de GMR een voortgangsrapportage met daarin een overzicht van onderwerpen
uit het strategisch beleidsplan waarover 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.
Er is gekozen voor een nieuw communicatiemiddel voor de nieuwsbrieven van de scholen: de School
App van Social Schools.
Dit is het laatste jaar van het lopende strategisch beleid. CvB betrekt GMR voor input voor het
nieuwe plan ’23-’27.

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 twee keer per jaar tijdens de vergadering getoond en mondeling
toegelicht.

Scholing GMR
De GMR heeft dit schooljaar een scholing gevolgd van Jan Stuijver, waarin de leden zich hebben laten
informeren over de bevoegdheden van de GMR.

Coronavirus
Corona is dit schooljaar iedere vergadering besproken. CvB geeft aan dat het pittig was, alles m.b.t.
het coronavirus was dit jaar onvoorspelbaar. Gevolgen lijken meer zichtbaar te worden.
Besproken is dat communicatie binnen dit onderwerp duidelijk en helder moet zijn voor ouders.

De Beerze
Het CvB heeft ons geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende het kindcentrum op De Klep in
Middelbeers.

Nancy Renders
Secretaris GMR
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