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Notulen 

 

Locatie:  bestuurskantoor van SKOBOS  

Datum:   17-09-2020     

Aanvang:  19:00 uur 

Notulist:  Kindcentrum de Plataan 

 

1. Opening om 19.00 uur 

Afwezig: J. S  

 

2. Mededelingen: voorzitter maakt afspraak met RvT 

 

3. Ingekomen en uitgaande post: scholing 

 

a. Notulen GMR * 23-06-2020  Goedgekeurd 

Enkele punten worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Er is contact geweest met de bibliotheek Oirschot. Er is nog veel onduidelijk. 

SV99 wordt nog niet vertegenwoordigd binnen GMR. Het GMR-regelement moet aangepast worden 

om deze groep toe te laten. Ze mogen als toehoorder bij alle vergaderingen aanwezig zijn. 

 

4. Adressenlijst GMR-leden  

Adressenlijst wordt aangepast. Adressen, telefoonnummers worden eruit gehaald i.v.m. AVG en 

dataminimalisatie. Lijst wordt opgeslagen in mapje “Documenten GMR”. 

 

5. Evaluatie GMR schooljaar 2019-2020/concept jaarverslag 

Concept jaarverslag wordt naar CvB gestuurd ter goedkeuring.  

Evaluatie: Doelen waren goed benoemd aan het begin van het schooljaar, communicatie was het 

belangrijkste punt. Deze is sterk verbeterd. Communicatie blijft ook dit schooljaar een belangrijk 

punt. Beleidsstukken worden zo efficiënt en doelgericht mogelijk beschreven. 

Nieuw speerpunt: Communicatie tijdens maatschappelijke issues binnen de stichting.   

In hoeverre is er beleid op stichtingsniveau te schrijven rondom maatschappelijke issues? En hoe 

staan we hier als GMR in?  

 

6. Tussentijdse evaluatie coronacrisis (zie notulen 23-6-2020) 

Lln/lkr/ouder. Komt de volgende vergadering weer op de agenda om te bespreken met Liesbeth. 

(MR: vragen over ventilatie) 

Wat wil je meenemen van corona? 

Wat wil je achter je laten. 

Lkr: Creativiteit werd vergroot aangezien de leerkrachten minder administratief werk moesten doen. 

       Voor sommige kinderen was het goed om in halve klassen les te krijgen. Meer aandacht voor het    

       individuele kind. Cito-gegevens in juni 2020 waren verrassend goed in sommige groepen. Wat  

       zegt dit over Passend Onderwijs? Thuisonderwijs voor de hogere groepen verliep beter dan bij     

       het jonge kind.  

Ouder: er is veel respect uitgesproken voor de leerkrachten. Sociale impact is groot.  

Lln: hebben elkaar gemist, sociaal-emotioneel gezien. 



Notulen 17-09-2020       Stichting Katholiek Onderwijs De Beerze, Oirschot en Spoordonk 

 

 

Vanuit de GMR is er een vraag of er een enquête uit kan gaan naar ouders, leerlingen en 

leerkrachten over de afgelopen coronaperiode. 

De vraag die we willen stellen: 

Hoe heb je de communicatie vanuit SKOBOS ervaren rondom corona? 

Wat heb je gemist vanuit SKOBOS tijdens deze tijd (3 dingen)? 

Wat zou SKOBOS anders kunnen doen mocht er een nieuwe golf komen? 

Wat zou je willen behouden (3 dingen) of mee willen geven? 

 

7. Uitwisseling MR-en 

Soms vindt er belangenverstrengeling plaats binnen de MR. Het is soms moeilijk om eigen emoties 

uit te schakelen.  

De Beerze: vraag vanuit de personeelsgeleding: kan er iemand iets uit komen leggen over het 

werkverdelingsplan.  Werkverdelingsplan moet samen met het team gemaakt worden. Mocht er nog 

meer interesse zijn vanuit alle andere scholen graag een berichtje vanuit de personeelsgeleding 

scholen naar de Beerze. 

 

8.  GMR jaarplan + vergaderdata 

Goedgekeurd 

9. Rondvraag 

Punt voor volgende vergadering: Werkverdelingsplan 10-12-2020 

Aanpassen ledenlijst GMR. 

10. Evaluatie vergadering 

Alle vergaderingen optie houden om te vergaderen binnen Teams. We mogen maar met 8 personen 

vergaderen.  

 
 

*= zie onderliggend(e) stuk(ken) op de Portal 

ter instemming GMR (volledig) 

ter instemming GMR (personeelsgeleding) 

ter instemming GMR (oudergeleding) 

ter bespreking 

ter advisering 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/7502F778-5094-48FE-8FC6-3D13BFBCD45F?tenantId=2218cde2-358b-4486-a0bb-9a53f8e56b4a&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fskobos.sharepoint.com%2Fsites%2FSKOBOS-GMR%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FVergaderingen%2F2019-2020%2FVergadering%2024-6-2020%2F13%20Concept%20GMR%20jaarplan%202020-2021.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fskobos.sharepoint.com%2Fsites%2FSKOBOS-GMR&serviceName=teams&threadId=19:5700b6ee48674c0f96f298c36a5468cc@thread.skype&groupId=1a6affe1-26da-4771-a563-f6b4585f4a57

