NOTULEN
Notulist:
Datum:
Aanvang:

BS De Beerze
29-01-2020
19.45 uur

1. Opening
2. Mededelingen
SP heeft aangegeven met het jaarverslag aan de slag te gaan. We hopen dat het binnenkort afgerond
is.
3. Ingekomen en uitgaande post
Notulen GMR
We bespreken kort nog even de stakingsgelden en de invulling daarvan op verschillende scholen.
4. Op- en aanmerkingen en/of vragen inventariseren m.b.t. de onderwerpen die nog met LvdB
besproken worden.
5. Uitwisseling MR-en
Staking
Op alle scholen wordt actie gevoerd; leerkrachten blijven op school om werk te doen wat normaal
gesproken blijft liggen.
Ouders geven aan dat je nu iets gaat “oplossen” wat het gevolg is van het ontoereikende beleid in
Den Haag. Door dit te doen, wordt er nu geen signaal in Den Haag gegeven. Sla je dan de plank niet
mis?
Er verandert zo niets structureel. Er zit in de kern iets niet goed wat aangepakt moet worden.
Kunnen leerkrachten/scholen/SKOBOS niet eens zeggen: dit gaan we niet doen, wij pakken het zo
aan.
Dit signaal wordt meegenomen naar het Directeuren Overleg.
LvdB sluit aan.
6. Mededelingen bestuur
• Op 9-1-2020 standpunt bestuur oproep staking 30-31 januari gedeeld via brief aan medewerkers.
Ouders vonden het wat laat voordat er duidelijkheid was; leerkrachten mogen officieel tot drie
dagen voor de staking aangeven of ze al dan niet staken, dit is zo geregeld bij de vakbonden.
Daar moet een middenweg in gevonden worden. Ouders werden nu ruim een week van tevoren
geïnformeerd.
• RVT: o.a. stand van zaken sollicitatie. De gesprekken lopen.
• Ouder thema-avond 21-1-2020 Steven Pont; mooie opkomst. Organisatie was goed. Het zet
SKOBOS goed op de kaart.
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Iets soortgelijks mag zeker vaker gedaan worden. Ideeën: Hanneke Poot; Week van de
Lentekriebels.
7. Voortgangsrapportage
• Projectgroep gesprekkencyclus; voortgang vertellen ontwerp en pilotfase (doel voorleggen ter
goedkeuring aan GMR in april of mei.)
• Het was opvallend dat niet alle onderhoud gedaan wordt. Hoe komt dat? De wensen waren te
groot; de pot voorzieningen is niet toereikend.
• LvdB legt wat meer uit over Compasnul13 m.b.t. kindcentra.
• Werken met Mevolution: er worden op alle scholen pilots gedraaid. Daaruit komen
verbeterpunten. Er is nog veel werk aan de winkel.
8. Begroting 2020/meerjarenraming
Mondelinge toelichting
Kolom realisatie 2019 is n.v.t. (momentopname tijdens maken begroting). Werkelijke realisatie wordt
nu gemaakt door controller.
9. Staking
Het personeel heeft zelf aan mogen geven hoe ze actie willen voeren. Daarbij is gevraagd dit duidelijk
te communiceren aan de ouders en de acties ook zichtbaar te maken. Dit is voor nu een vorm waar
het personeel behoefte aan heeft.
Er wordt binnen SKOBOS steeds naar het “waarom” van dingen gekeken en of er wellicht dingen
geschrapt kunnen worden.
Tip vanuit de GMR aan SKOBOS: communiceer naar ouders wat er in de organisatie gedaan wordt.
Niet alles is direct zichtbaar, maar er gebeurt veel.
10. Rondvraag
Met LvdB wordt nogmaals stakingsgelden besproken.
11. Evaluatie vergadering
We gaan variëren in de tijdstippen van de GMR-vergaderingen om zo iedereen tegemoet te komen.
Volgende vergaderingen:
- dinsdag 10 maart van 15.30 - 17.30 u;
- donderdag 9 april van 19.00 - 21.00 u.
Het was een prettige vergadering.
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