GMR Stichting Best Onderwijs
Vergaderdatum: 20 juni 2017
Tijd: 20.00 uur
Vergaderlocatie: Bestuurskantoor
Voorzitter:
Paul Mulder
Notulist:
Bianca Prevoo
Aanwezig: Marianne, Leonne, Paul, Michiel, Jos, Bianca, Frank, Harald
Afwezig met kennisgeving: Iris, Kitty, Danielle, Janine, Yvonne, Nico
-----NOTULEN----Agendapunt
Actie
Opening informatief deel
Scan SSOE
SSOE heeft een offerte uitgebracht voor diverse vormen van
begeleiding, coaching en advisering. Er zijn ook gesprekken geweest met
Triade. Zij wilden echter alleen afspraken maken over een vast traject.
SSOE is flexibeler en werkt op urenbasis, voordeel is o.a. dat er geen tijd
verloren gaat met offertes.
Offerte is opgesteld op basis van een behoeftescan. De directeuren
geven nu echter aan geen concrete vraag te hebben.
Accountantsverslag
Accountants hebben opgemerkt dat SBO ‘zuinig’ begroot. We krijgen al
een paar jaar meer geld binnen dan begroot. Dit wordt momenteel
nader onderzocht met DUO. Deels ligt de verklaring van de afgelopen
jaren in de fusie.
Daarnaast is de vraag naar voren gekomen waarom niet standaard een
post wordt opgenomen voor scholing. De scholen gaan dit nu gerichter
uitsplitsen op individueel en collectief niveau.
ICT
ICT krijgt een boost middels pro-wise. Computer wordt ook ingezet als
ondersteuning bij instructies. Daarnaast wordt er gewerkt aan de
website.
Wet op de privacy
De wet is in die zin aangepast dat boetes omhoog zijn gegaan. SBO
werkt nadrukkelijk aan de bewustwording en het zorgvuldig omgaan
met persoonlijke gegevens. Sharepoint is beveiligd; hiervoor heeft SBO
een certificaat.
Jaarverslag
Geen nadere opmerkingen.
Evaluatie GMR
- Opkomst is de laatste vergaderingen opvallend laag. De GMR
leden wordt gevraagd hier zorgvuldiger mee om te gaan. Voor
het personeel zijn het taakuren. Voor ouders is het vrijwillig dit
betekent niet vrijblijvend. Risico bij een te beperkte groep is
beperkte meningvorming.
- Nu ‘ de zaken op orde zijn’, is er een omslag van beoordelend
naar meer meedenkend. GMR moet hier zelf ook aan werken.
- Marianne geeft aan het jammer te vinden niet bij het onderdeel
besluitvorming aanwezig te zijn, dit voelt als afstand. Zij ziet
graag meer een samenwerking.

Overige zaken
- BAC heeft advies uitgebracht aan RvT op basis van de
sollicitatiegesprekken voor een nieuwe bestuurder. Op korte
termijn wordt meer informatie verwacht over de benoeming.
- Op 11 juli is van 16.00 tot 18.30 de afscheidsreceptie van
Marianne op het bestuurskantoor. GMR is hiervoor uitgenodigd.
Besluitvorming over en informatie van
Goedkeuren notulen GMR 8 mei 2017
- In de BAC heeft ook Anja Sanders deelgenomen namens het
bestuurskantoor.
Vergadering RvT
Op maandag 26 juni is er een vergadering met de RvT. De agenda voor
dit overleg wordt voorbesproken.
Nieuws van de scholen
Zevensprong: In de periode januari tot juli volgt er een verbouwing.
Klimboom: Steeds meer groepsoverschreidend en gepersonaliseerd
leren. Is aan het testen met kleine digi-borden van pro-wise. Dit leidt tot
interactieve lessen.
Rondvraag:
Frank stelt de vraag: Wat heeft de vergadering nodig? Hier wordt na de
vakantie verder op ingegaan.
Bianca informeert naar de werkonderbreking. Alle scholen doen mee.
Besluitvorming over :
n.v.t.
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering.
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