
 

 

 

  

Notulen 

 

Locatie: Bestuurskantoor SKOBOS   

Datum:   4 april 2022  

Aanvang:  18.45 uur 

Notulist:  De Beerze                      

Aanwezig:  Iedereen 

 

1. Opening (18.45 uur) 

 

2. Mededelingen/Ingekomen/uitgaande post  

 

3. Notulen GMR 2-2-2022 18.  (18.50 – 19.00) 

- GMR-mail: iedereen of alleen voorzitter en/of secretaris?  

Als er mail binnenkomt wordt die voortaan geagendeerd.  

- Statuten liggen nog bij de voorzitter. Worden t.z.t. gepubliceerd. 

 

4. Op -en aanmerkingen en/of vragen inventariseren m.b.t. de onderwerpen die nog met CvB 

besproken worden.  (+ Voorbespreken feedback/feedforward) (19.00-19.15) 

- Schoolapp is al gekozen. Wellicht kan Liesbeth hier wat over vertellen. 

- Voorbespreken feedback/feed forward wordt direct ingevuld in het document. 

 
5. Uitwisseling MR-en (19.15-19.25) 

 
CvB en RvT sluiten aan. 

6. Raad van toezicht welkom heten. (19.30-20.15 uur) 

WE en PvD zijn aanwezig. 

- Korte kennismaking nieuwe leden.  

JdO en CS hebben afscheid genomen. SvN en RK hebben deze plaatsen ingevuld. 

Waarschijnlijk zal er na de zomervakantie nog een nieuw lid toetreden en dan is de RvT weer 

compleet. 

- Uitwisseling belangrijke thema’s beide partijen.  

RvT: kwaliteitszorg, professionalisering, effecten corona volgen, unilocatie De Klep 

- GMR geeft complimenten aan SKOBOS m.b.t. corona-aanpak. 

https://skobos.sharepoint.com/sites/SKOBOS-GMR/Gedeelde%20documenten/General/Vergaderingen/2021-2022/Vergaderingen/Vergadering%204-4/Concept%20agenda-notulen%202-2-2022.docx


Inzet NPO-middelen: benut ze goed. Van ons mag je ook wel eens burgerlijk 

ongehoorzaam zijn. 

Er komt wat meer ruimte in de manier waarop het besteed mag worden (was er al vanuit 

de RvT en lijkt nu ook vanuit het ministerie te komen). Probeer de lange termijn in de 

gaten te houden. 

- GMR geeft aan dat er flinke stappen zijn gemaakt in de informatievoorziening en 

communicatie intern en extern. Blijf hier wel alert. Er is nog ruimte voor verbetering. De 

veelheid is groot. 

Het gaat om inhoud en de manier waarop (via welk middel) 

- GMR geeft aan blij te zijn met de positieve ontwikkeling m.b.t. De Klep. RvT geeft aan dit 

op de voet te volgen en de gemeente er aan zal blijven herinneren dat er afspraken 

gemaakt zijn, mochten er politieke verschuivingen komen n.a.v. de verkiezingen. 

- Ontwikkeling in medezeggenschap vanuit nieuwe bestuurder. 

RvT geeft GMR mee om kritisch te blijven; zowel richting CvB als RvT. 

 

7. Mededelingen bestuur (20.20 – 20.30) 
- Update De Beerzen  

Er is een projectgroep en een stuurgroep geformeerd. Communicatie gaat via directeur De 

Beerze. 

- Nieuwkomers 

Het is elke dag anders. 

We onderscheiden nieuwkomers die in een COA zitten; nieuwkomers die al een status 

hebben en een huis toegewezen krijgen en de vluchtelingen uit Oekraïne. 

Voor de eerste 2 groepen wordt geprobeerd na de meivakantie weer een bovenschoolse klas 

op te starten, zodat deze kinderen een taalbad krijgen. 

Ouders van Oekraïense kinderen wordt geadviseerd hun kind naar de nieuwe school in 

Eindhoven te laten gaan.  

- Gevolgen van de coronacrisis lijken nu meer zichtbaar te worden. Op alle scholen zijn de 

scores gedaald. Er is ook veel tijd nodig om de groepsprocessen weer op gang te krijgen. 

 

8. Geven van feedback/feedforward op bestuursfilosofie CvB (met behulp van werkvorm). (20.30-
20.50) 
Wij hebben het formulier gezamenlijk ingevuld, nadat iedereen het thuis had voorbereid. De 
werkvorm kan nu niet meer uitgevoerd worden. We bespreken samen wat wij hebben ingevuld. 
 
Vraag van LvdB: op 28 juni a.s. komt de PO-raad voor een bestuursvisitatie. Is er van de GMR een 
delegatie die in gesprek wil met de PO-raad? Ja, we bekijken nog wie dit op zich neemt. 
 

9. Vrijwillige ouderbijdrage (20.50-21.05) 
Fonkeling: is opgepakt door MR en niet goed overlegd met OR. Pakt het dus nog even terug. 
Eerste instantie voorstander om de bijdrage af te schaffen. 
AvontuurRijk: wil ouderbijdrage graag behouden, zal wel rekening houden met nieuwe 
wetgeving en extra nadruk op het “vrijwillige” leggen. 
Linde: zie AvontuurRijk 
Plataan: wil ouderbijdrage behouden. Ouders die niet mee willen doen, mogen dit per mail 
aangeven. 
Als het afgeschaft wordt: waar komt dan het geld vandaan? 
Gelijkheid binnen SKOBOS is belangrijk. 

https://skobos.sharepoint.com/:w:/r/sites/SKOBOS-GMR/Gedeelde%20documenten/General/Vergaderingen/2021-2022/Vergaderingen/Vergadering%202-2/7.%20Manifest%20besturingsfilisofie%20voorzitter%20college%20van%20bestuur%20SKOBOS.docx?d=w49239876f1c44349be51d98f35b56742&csf=1&web=1&e=cxSsSO


De Beerze: Zou ouderbijdrage graag behouden. Waar komt het geld vandaan als het afgeschaft 
wordt?  
 
Scholen mogen zelf bepalen of er wel of geen ouderbijdrage gevraagd wordt. CvB geeft aan dat 
dit een besluit van de MR-en is. Er hoeft dus geen SKOBOS-brede uniformiteit te zijn, al zou ze 
dat wel mooi vinden. Haar persoonlijke visie is dat onderwijs gratis moet zijn voor alle kinderen. 
Ook zonder de ouderbijdrage kunnen de activiteiten gerealiseerd worden. Scholen moeten zelf 
bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. 
 
Misschien moeten we kijken hoe het bevalt als een school het uitprobeert. 
De GMR omarmt het voorstel van CvB en we gaan er in kleine stapjes naar toe werken. 
We agenderen het 2x per jaar. 
 

10. Gelden Passend onderwijs 
Nu ter informatie. Vragen kunnen indien nodig volgende keer gesteld worden.  

 

11. Meerjarenbestuursformatieplan  (21.05 - 21.20) 
In dit stuk wordt de grote lijn weergegeven. Er verandert steeds heel veel. 
GMR verleent instemming. 
 
Scholen moeten goed kijken hoe ze dingen anders kunnen organiseren. Het lerarentekort is 
voorlopig niet opgelost, dus zullen er andere oplossingen gezocht moeten worden. 
 

12. Voortgangsrapportage 
- kindcentrummonitor 
Nu ter informatie. Vragen kunnen indien nodig volgende keer gesteld worden.  

 

13. Evaluatie vergadering (21.20-21.30) 

Fijne vergadering en bijna binnen de tijd. Live was heel prettig. 

Compliment aan JS hoe ze het gesprek met de RvT geleid heeft.     

  
ter instemming GMR (volledig)  
ter instemming GMR (personeelsgeleding)  
ter instemming GMR (oudergeleding)  
ter bespreking  
ter advisering  

 

https://skobos.sharepoint.com/:b:/r/sites/SKOBOS-GMR/Gedeelde%20documenten/General/Vergaderingen/2021-2022/Vergaderingen/Vergadering%204-4/211008%20%20Verantwoording%20ontvangen%20euro_s%20voor%20Passend%20Onderwijs%20in%202020-2021%20(SKOBOS).pdf?csf=1&web=1&e=j4hLYH
https://skobos.sharepoint.com/sites/SKOBOS-GMR/Gedeelde%20documenten/General/Vergaderingen/2021-2022/Vergaderingen/Vergadering%204-4/Bestuursformatieplan%20SKOBOS%202022.pdf
https://skobos.sharepoint.com/:w:/r/sites/SKOBOS-GMR/Gedeelde%20documenten/General/Vergaderingen/2021-2022/Vergaderingen/Vergadering%204-4/4.2%20Strategisch%20beleid%202019-2023%20versie%201.2%202022.docx?d=wf1f303093a6c40408c639fb396c122c5&csf=1&web=1&e=s8yPsQ
https://skobos.sharepoint.com/:b:/r/sites/SKOBOS-GMR/Gedeelde%20documenten/General/Vergaderingen/2021-2022/Vergaderingen/Vergadering%204-4/Rapportage%20kindcentrummonitor%20Oirschot%20resultaten%202022.pdf?csf=1&web=1&e=hU1Zdr

