Notulen 24 juni 2020
Vergadering via Teams
Aanwezig: J. Venne, B.v. Vugt, L.v.d.Wegen (secretaris), J. Claassens (voorzitter) , j.v.Dijk,
p.Heshof, j.Gelsing, N.v.Kalmthout
Afwezig met kennisgeving: R.v.Dijk, j.v.dijk, E.v.Merrienboer
Namens directie: K.v.Giessel
Namens de GMR: E. Meijer
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agendapunt
opening
Vaststellen agenda
Verslag directie

Formatieplan/leerling
verdeling

toelichting
Johan opent om 19.35 uur de vergadering.
Punt 7 vervalt
Na de zomervakantie hebben we weer het gewone
rooster maar er komt een enquête over het
continurooster.
De meeste kinderen zijn tijdens Corona toch goed
vooruitgegaan. Ze moesten weer even wennen aan
het terug naar school gaan. De ouders van de mr zijn
ook tevreden over het thuisonderwijs.
De fietsenstalling komt aan de voorkant. Achter komt
een nieuw buitenlokaal.
We zitten met ruimtegebrek. De vraag aan OBO is om
een ruimte aan de voorkant aan te bouwen voor een
IKC-ruimte.
Aantal leerlingen staat op 360. We groeien dus nog
steeds.
Er is een nieuwe leerkracht aangenomen.
De brieven met de klassenverdeling zijn de deur
uitgegaan.

actiepunt

Nicole zet
enquête
uit.

.

5.

Veranderde rol
IB’ers binnen OBO

Waarom moet dit onderwerp bij de mr? Het moet bij
de directie liggen of bij GMR. De GMR is in deze zaak
belangrijker. We gaan er toch even over in discussie.
De directeuren zijn niet meegenomen in het proces
over de aangescherpte koers van OBO.
Ibers hadden het gevoel dat ze geen inspraak hadden
in de aangescherpte koers. Er werd niet over
gecommuniceerd. Alle ibers moeten een master gaan
volgen.
De vakbond zegt hierover: Er moet een meerjarig
investeringsbeleid zijn. Het bestuur kan dit niet
zomaar doen. De juiste procedures moeten gevolgd
worden.
Ibers zijn afgelopen dinsdag bij het bestuur geweest
voor een gesprek. Het wordt een persoonlijk plan, een
plan op maat voor iedere Iber.
De rol van de iber gaat veranderen. Het is niet meer
de bedoeling dat ze kinderen uit de klas gaan halen.
Ze willen dat de iber mee gaat helpen het beleid te
vormen samen met de directie. Dat betekent dat de
zorgstructuur van de school verandert gaat worden.
Gesprek van IBers met Jan Veenker:
De ibers zijn het eens met de opleiding, dat het een
persoonlijk scholingsplan wordt, ze willen veel dingen
gezamenlijk doen, dat kan ook. Maar de
veranderingen in hun werkzaamheden zijn niet
besproken.
In oktober komt de inspectie bij OBO. Voor die tijd
willen ze deze koers uitgezet hebben.
Is dit al in de GMR besproken?
E.M. Het proces is niet goed verlopen. GMR heeft
hierover gesproken. Er is nu met diverse partijen
gesproken en 30 juni kan deze nieuwe aanname
afgetikt worden. De hoofdlijn wordt dan
goedgekeurd. De manier waarop dit is verlopen is niet
zoals het hoort.
Nicole: kunnen jullie ( de GMR) de besluitvorming
over de vakantie heentrekken?
José: Kunnen we de besluitvorming uitstellen en dan
in september Jan Veenker uitnodigen?
De vraag: Hoe ziet de nieuwe aangescherpte koers
eruit? Dit stuk met wijzigingen is nog niet gezien door
de directeuren. Tijdens DOO zijn er veranderingen
doorgevoerd. De GMR gaat dit stuk voor 30 juni
ontvangen.
Karin gaat in contact met directeur die in de GMR zit.
Ze vraagt om de nieuwe aangescherpte koers bij OBO
voordat de GMR-vergadering er is.
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Rondvraag met
directie

Doen jullie ook navraag bij andere scholen hoe die
een continurooster doen?

We gaan dit zeker bekijken. Bij ons Daltononderwijs
heeft het ook nadelen. Vooral voor de reflectie op het
gemaakte werk.
Nicole zegt: we doen een voorstel met verschillende
opties. Ook met de verschillende prijskaartjes.
Ook het team moet zich hierin kunnen vinden.
Eerst de opzet van de enquête aan de mr voorleggen
en dan pas uitzetten.
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Vaststellen notulen
van 26-05-2020
Verslag GMR/Team

datum
4-03-2020

Nicole geeft wat puntjes op per mail.
Meerjarenbegroting is goedgekeurd.

Actiepunt
Leerlingenraad vragen of ze ideeën
hebben om het verkeer rond de school te
verbeteren.

Door:
Lianne

Agenda
punt
september

