Jaarverslag GMR SKOBOS 2016-2017
Dit verslag geeft de hoofdlijnen weer van het overleg dat heeft plaatsgevonden in het schooljaar
2016 - 2017 tussen het dagelijks bestuur (algemeen directeur) van SKOBOS en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Het is geschreven ten behoeve van de directie 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 ouderen leerkrachtgeledingen van medezeggenschapsraden uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen en uit
afgevaardigden die door deze zijn voorgedragen.
Bij aanvang van het vergaderjaar, in september 2016 bestond de GMR uit tien vertegenwoordigers.
De Fonkeling
BS De Beerze
BS De Linde
BS De Plataan
St. Antoniusschool

Oudergeleding:
Naomi van den Broek
Ronald Spijkers
Edith Hoeks
Fons Peeters
Mark Lukkassen

Leerkrachtgeleding:
Marijke Swaans
Bianca Moelans
Lenne van Hamont
Bertine van Esch
Wendy Robben

De voorzitterstaak werd uitgevoerd door Fons Peeters, afgevaardigd namens de oudergeleding van
medezeggenschapsraad van De Plataan. Het secretariaat werd gevoerd door Bianca Moelans, van de
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van De Beerze.
De GMR is in het schooljaar 2016-2017 zeven keer bijeengekomen. Zes keer was dit een reguliere
vergadering en 1x zijn we extra bijeen gekomen om te spreken over de mogelijke fusie van SKOBOS
met Kempenkind.
De vergaderdata worden jaarlijks vastgelegd in het jaarplan en zoveel mogelijk afgestemd met de
vergaderingen van de Raad van Toezicht. De vergaderingen vinden plaats in het bestuurskantoor van
SKOBOS. GMR vergaderingen zijn in principe openbaar. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt
afstemming plaats tussen de algemeen directeur van SKOBOS en de voorzitter van de GMR.
Naast de reguliere vergaderingen hebben we deelgenomen aan een gezamenlijke informatieavond met
alle MR-en over Communicatie. Deze avond werd verzorgd door Peter van den Heuvel van de KPCgroep.
De GMR is meegenomen in het proces rondom een mogelijke fusie van SKOBOS met Kempenkind.
Na onderzoek op verschillende gebieden hebben beide partijen in goed overleg besloten dat een fusie
niet haalbaar is. Komend schooljaar wordt gekeken of en hoe dit traject een vervolg moet krijgen.
In maart heeft de voorzitter van de GMR een gesprek gehad met de voorzitter van de Raad van
Toezicht. Dit was een open en goed gesprek. Er zal in de toekomst 2x per jaar een gesprek tussen
beide partijen plaatsvinden. Mochten er tussentijds bespreekpunten zijn, dan wordt er contact gezocht.
Onderwijszaken
De GMR heeft in november een positief advies uitgebracht ten aanzien van het vakantierooster 2017 2018. Het vakantierooster volgt zoveel mogelijk de landelijke en provinciale richtlijnen.
Er is ook dit jaar weer regelmatig aandacht geweest voor Passend Onderwijs. Er wordt nog steeds hard
gewerkt om dit binnen SKOBOS zo goed mogelijk vorm te geven.
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Elke vergadering is er aandacht geweest voor TaalBOS; de taalklas van SKOBOS waarin kinderen, die
Nederlands als tweede taal leren, onderwijs krijgen.
SKOBOS 2.0 en de 21st Century Skills zijn elke vergadering ter sprake gekomen. Er is een enorme
impuls gegeven op ICT-gebied zodat alle scholen op dit gebied goed voorbereid zijn op wat de
toekomst zal vragen.
Personeel
De GMR heeft instemming verleend aan het stuk m.b.t. Taakbeleid. Hierin staat o.a. beschreven dat de
leerkrachtvakanties niet meer gelijk lopen aan de kindervakanties en wat er dan van de leerkracht
verwacht wordt.
Het beleidsstuk m.b.t. de sollicitatieprocedure is herzien.
In augustus 2017 hoeft er geen enkele WerkTijdFactor in het RisicoDragendDeel van de Formatie
geplaatst te worden. De personeelsgeleding heeft ingestemd met dit besluit.
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.
In maart is de begroting besproken. De exploitatiebegroting is bewust negatief om allerlei
investeringen mogelijk te maken.
Strategisch Beleid SKOBOS
Periodiek ontvangt de GMR een voortgangsreportage met daarin een overzicht van onderwerpen uit
het strategisch beleidsplan waarop ontwikkelingen te melden zijn. Deze werkwijzen zorgt voor goed
inzicht in de ontwikkeling en geeft de mogelijkheid om inhoudelijk door te praten over deze
ontwikkelingen.
Het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan staat op de planning.
Kwaliteit
SKOBOS stelt meerdere malen per jaar een m managementrapportage op. De kwaliteitsrapportage
geeft onder meer inzagen in leerlingenaantallen, inzet van zorgarrangementen, ziekteverzuim en
exploitatieresultaat. Deze wordt tijdens de vergadering getoond en mondeling toegelicht.
Scholing GMR
We hebben deelgenomen aan een gezamenlijke informatieavond met alle MR-en over Communicatie.
Deze avond werd verzorgd door Peter van den Heuvel van de KPC-groep.
Actuele zaken
Er is elke vergadering aandacht geweest voor een mogelijke unilocatie bij De Klep in Middelbeers.
Inzet is dat beide locaties van Bs De Beerze daar gehuisvest gaan worden. Samen met kinderopvang
en sportverenigingen.
Bianca Moelans
Secretaris GMR
September 2017
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