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5.

Onderwerpen voor afhandeling (zonder bestuurder)
Als gevolg van de door het Kabinet genomen maatregelen in verband met de Corona Crisis is de GMR bijeenkomst van
18 mei 2020 komen te vervallen. In verband met de voortgang van de verbeteropdracht van de Inspectiedienst van het
Onderwijs is op 18 mei 2020 een tweetal (concept) bestuursbesluiten via e-mail ter instemming voorgelegd aan de leden
van de GMR, te weten:
1. het functieboek
2. het scholingsbeleid
Op 18 mei 2020 is via e-mail en met een meerderheid van stemmen voor beide onderwerpen instemming/ een positief
advies gekomen van de GMR/personeelsgeleding GMR.
De officiële stukken zullen, wanneer de maatregelen dit toelaten, op een later moment worden ondertekend.
Onderwerpen voor informatie
Rondvraag. (via e-mail beantwoordt door de directeur-bestuurder)
1. Hoe is de opstart gegaan bij de verschillende scholen?
Komende week zullen we met de directeuren evalueren. Nu moet ik het doen met de eerste indrukken van de
directeuren. Ik realiseer me dat dit niet een volledig beeld geeft. De kinderen vonden het fijn weer naar school te mogen
gaan. 1 groep kon niet worden voorzien van een leerkracht gedurende 1 dag. 96 - 97 % van de leerlingen is op school
aanwezig. Vijf teamleden zijn niet op school werkzaam. Zij vallen in een risicogroep of zijn om persoonlijke redenen niet
in de school. Indien mogelijk werken ze thuis. Er zijn vooralsnog voldoende schoonmaakmaterialen en -middelen
voorhanden door collectieve inkoop. De 1,5 meter tussen volwassene en kinderen is moeilijk te handhaven. Op enkele
scholen zijn vragen over voorzieningen, we blijven zoeken naar oplossingen en verbeteringen.
Morgen zullen we meer horen over de situatie na 1 juni en op basis daarvan nieuwe acties uitzetten of zaken aan de
GMR voorleggen.
2. stand van zaken formatie en financiën
Formatie:
In de was - wordt lijst (ook onderdeel van het 10-stappen plan) staat waar we heen willen. Iedere maand brengen we in
kaart wat de stand van zaken is, dus de weg naar het gewenste aantal.
In onderstaande tabel is de afbouw aan personeel te zien. Met enkele medewerkers zijn gesprekken nog gaande. Het
ziet er naar uit dat de formatie 2020-2021 binnen enkele weken rond is. De doelstellingen wat betreft formatieomvang
zullen voor een groot deel worden behaald.
jan 2019

feb 2019

mrt 2019

apr 2019

134,88

131

131,06

132,6

jan 2020

feb 2020

mrt 2020

apr 2020

128,36

125,45

126,99

123,02

Financiën:
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er zijn geen grote schommelingen t.o.v. het verslag dat is gedaan in april. De situatie is, zoals bekend, zorgelijk, maar in
control. De verkoop van het pand Emmastraat 11-13 zorgt ervoor dat de liquiditeitspositie aan het einde van 2020 enige
tijd verbetert.
3. In de GMR vraagt men zich af of het niet verstandiger is, de leerlijn Google G-suite, nu met de corona
problemen op de lange baan te schuiven? Dit om de leraren minder te belasten. Daarnaast vraagt de GMR
zich af of deze leerlijn financieel binnen het budget past, zeker nu met de huidige reorganisatie?
Een begrijpelijke vraag. De corona crisis stelt de schoolteams voor grote uitdagingen. Daarmee is het voor mij begrijpelijk
dat vernieuwingen in de scholen in een ander tempo zullen gaan. Het is aan de directeuren om (met hun teams) hierin
het juiste tempo te bepalen en zij zullen daarbij overleg met de teams overleggen bij het samenstellen van de
jaarplannen. Ik begrijp de keuze voor deze leerlijnen helemaal: inhoudelijk past deze keuze binnen de afgesproken
strategische kaders en schoolplannen.
Financieel past deze leerlijn ook binnen de kaders. Hoewel het om een aardig bedrag gaat, wordt de financiële positie
van elk schoolbestuur grotendeels bepaald door de verhouding personele lasten en totale baten. Daarmee vlak ik het
belang van doordacht omgaan met de middelen overigens niet uit en juich ik het toe dat we hier kritisch naar blijven
kijken.
4. De RvT zou nog bij de GMR op bezoek komen, wanneer zal dit nu plaatsvinden?
De vraag is doorgegeven aan de RvT en ook de geplande vergaderdata in 2019 - 2020 aan hen doorgespeeld. Ook het
mailadres van Ruben heb ik doorgegeven met het verzoek hierover contact met hem te leggen.

5.

vraag vanuit MR Inktvis: wat gebeurt er volgend jaar met de werkdrukmiddelen? En met die middelen die dit
jaar op de plank zijn blijven liggen omdat we geen gymleerkracht konden krijgen.
Hier kom ik [SjS] op terug nadat ik me heb laten informeren, omdat dit zal zijn verwerkt in het bestuursformatieplan, dat
voor mijn start op 1 mei zal zijn vastgesteld.
[toegevoegd op 26-5-2020)
Volgend jaar zitten de werkdrukmiddelen in de formatie. Dit staat in de begroting en de begroting is door de GMR
goedgekeurd. Daarin is dit ook toegelicht.
Er zijn dit jaar niet zoveel middelen op de plank blijven liggen. Door de Inktvis zijn chromebooks aangeschaft, is er een
medewerker die een dag extra wordt ingezet op de werkdrukmiddelen en is er danseducatie gegeven. Het gedeelte dat
"overblijft" is ook aan de formatie toegevoegd. De formatie voor de Inktvis was vorig jaar 11,2 fte voor 9 groepen. Dit wel
inclusief directeur en IB maar dan blijft er nog wtf 0,5625 over dat bovenop de groepsformatie is ingezet.
6.

Vraag vanuit Buten de Poorte: is er al duidelijkheid over wat te doen als er zich binnen een groep op school
een Coronageval voordoet? gaat alleen het kind naar huis?/gaat de groep naar huis?/ school dicht?
Zodra er een melding is van besmetting, zal contact worden gelegd met de GGD. De GGD zal dan (dwingend) adviseren
wat er in deze situatie gebeurt. Dat kan nu anders zijn in de toekomst, omdat we nu in een volgende fase zitten van de
verspreiding van het virus. Zoals door het kabinet is aangegeven, zal dit in de ene regio ook anders gaan worden
aangepakt dan in de andere.

9

Zelf ben ik [SjS] heel benieuwd of hierover iets wordt vermeld in het nieuwe protocol van de PO-Raad dat op 27 mei
wordt verspreid.
Volgende vergadering maandag 15 juni 2020 om 19:30 uur
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