Notulen GMR-vergadering St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
Dinsdag 10 december 2019; 20.00 uur
Locatie: bestuurskantoor Abbenbroek – inspiratieruimte
Aanwezig:

Hans de Looze (extern voorzitter), Henk de Kock, Patrick Zwart, Karin van den Berg,
Carola Kleijwegt, en Erik Noordzij (notulist)
Afmelding mk: Nicolien Dorrenboom, Maryse Oldejans, Mirjam Poljakovic
1.

2.
3.

4.

Opening
Hans opent de vergadering en meldt dat Henk de Kock tot 20.30 zal aanzitten om daarna aan
te sluiten bij de GMR van VCO De Kring
Agenda
Conform vastgesteld
Verslag vorige vergadering
Bij de notulen stond Mirjam Poljakovic niet vermeld, maar zij was wel aanwezig. (Erik zal dit
aanvullen)
Karin: er wordt bij punt 4 (mededelingen) gesproken over de rol van Caroline Stenneken, graag
nog even aanvullen met de namen van de scholen.
Mededelingen
Karin: heeft een andere baan en zal aan de slag gaan als IB-er bij de Windroos, hierdoor zal ze
ook uit de GMR stappen.
Henk: vanavond zou de FER rapportage voor liggen. De kink in de kabel ligt in Maassluis. De
overdracht naar een andere stichting verloopt met hobbels.
Juridisch is het niet afgedicht. En gezien de druk van het hele proces
Karin: Onderwijsaanbod aan nieuwkomers.
De terminologie, nieuwkomers, anderstaligen loopt nu door elkaar. Gaat dit later geen
onduidelijkheden opleveren. Dan het beste één term: nieuwkomers gebruiken.
Karin wel geschrokken van de zin waarin kinderen en trauma voorkomen, dat hier geen
middelen voor beschikbaar zijn.
Henk: dit stuk is vooral gericht op de taal. Het anderstalige is het “probleem”.
Wat wordt bedoelt met een ‘vrijwillige tolk’. En hoe zit dat met de AVG. Henk: zolang het
wordt benoemt richting het gezin, en zij ermee in stemmen, dan is het juridisch gedekt.
BEWEGINGSONDERWIJS
Hans: is een spaghetti, sommige gemeentes wel met gelden. Werkdrukgelden, nu wel per
school anders ingezet.
Naast dat je elke school iets gunt, moet er wel een eenduidig beleid opgemaakt worden.
CAO ontwikkelingen

Henk: PO raad en bonden hebben de gesprekken weer gestaakt. PO raad heeft nog een
enquete onder bestuurders gehouden. Maar bestuurders wachten nog even regelgeving
rondom het extra geld af.
5

Procedure L10 naar L11
Punt 3, zou dan gaan om aan te kunnen geven bij je mobiliteit. Alleen op dat formulier staat
het niet vermeld. Hier is het niet een optie.
Hans: het is niet zo dat je de schaal kan aangeven (L10 of L11) maar dat je kiest voor een
functie.
Henk: het is wel een legitieme vraag om in het geheel binnen het mobiliteitformulier de vraag
wel voor te leggen, dat je daar voor kunt kiezen.
Karin: bijv. toevoegen: “ik heb interesse om van L10 naar L11 te gaan”.
Karin: deel van de tekst van het Dyade-stuk is nog rood. Hoe komt dat? Henk: is rood gemaakt
om aan te geven dat dit de laatste wijzigingen zijn.
Het gaat hier weldegelijk om een definitief stuk.
Vergadering stemt in.

6.

ARBO aanbesteding
Vergadering heeft verder geen bespreekpunten. En stemt in.

7.

Vakantieregeling FOKOR
Vakantieregeling -> mei vakantie altijd wat discussie. Henk geeft toelichting. Het voorstel is nu
het meest werkbare. De vergadering stemt in om de regeling van FOKOR te volgen.

8.

RI&E plan van aanpak
Karin geeft aan het advies graag te willen volgen. Het gaat om een extern deskundige die de
juiste zaken weet aan te duiden met aanbevelingen. De overige aanwezigen kunnen
instemmen.

9.

Rondvraag
Karin heeft een belletje ontvangen van Sandra Lutchman. Met de vraag voor leden van de BAC
voor de raad van toezicht. Karin heeft een mail rondgestuurd. Leden deze niet ontvangen.
Karin stuurt hem nogmaals door. Patrick Zwart stelt zich beschikbaar. Karin zal Sandra
Lutchman informeren met dienstverstanden dat dit onder voorbehoud is van de geprikte data
voor de gesprekken.
Patrick: op de Vlasbloem gaan zw mogelijk wisselen van BSO partner is de GMR ook een
orgaan dat hiervan iets moet/mag vinden. Hans: geeft als advies mee dit even na te vragen bij
Henk. (MR heeft sowieso wel iets te vinden).

Karin: zorgt voor vervanging vanuit de Ravelinde.
10.

Volgende vergadering 28 januari 2020
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Sluiting

