GMR – STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ACHTERHOEK PRO8

Notulen van de GMR van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8
Datum:
Plaats:

16 november 2017 van 19.30-20.30 uur
Groeskamp Doetinchem

Aanwezig

Michel Hoppenbrouwers (voorzitter)
Lucy Hermsen
Wouter Kroekenstoel
Jan Gerbrands
Betty Gerritsen
Astrid Langstraat
Jose Broekhof
Ruben Otemann (secretaris)
Chantal Scholten
Arthur van Leeuwen
Vivienne van Breugel

Galamaschool, ’s-Heerenberg
College van bestuur
Roncalli
Dynamiek, Terborg
Het Rondeel, Beek
De Pas, Doetinchem
St. Jozef, Azewijn
St. Bernardus, Keijenborg
Mariabasisschool, ’s-Heerenberg
De Boomgaard, Braamt
De Pannevogel, Steenderen

Te gast:

Patricia van Megen

Bestuursbureau Pro8

Afwezig

1.

Benno Steentjes
Susanne Basten
Sandra Geradts
Arno Gerritsen

De Leer, Hengelo
Octa, Doetinchem
Dichterbij, Doetinchem
Gaanderwijs, Gaanderen

Opening en vaststelling agenda

De heer Hoppenbrouwers opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Mevrouw Hermsen geeft aan dat ERD is aangevraagd en goedgekeurd.
Er zijn al twee gezondheidsbijeenkomsten geweest in het kader van het verzuimbeleid.
Op de Bernardusschool in Keijenborg (mevrouw van Marloes Geurtsen van Haaren) en de
Pannevogel (mevrouw José van Hal) is een nieuwe directeur aangesteld per 1-1-2018. Voor
het Rondeel is met het vertrek van mevrouw Van Hal nu een vacature voor de functie van
directeur.
3. Vaststellen notulen 24-10-2017
De notulen worden vastgesteld met één tekstuele opmerking. Op blz. 4 bij de rondvraag:
actiebereikbaarheid moet zijn actiebereidheid.
4. Werkkostenregeling
De vrije ruimte van PRO8 is voldoende om de werkkostenregeling uit te voeren (blz 3
document). Besluit: De GMR stemt in met de werkkostenregeling.
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5. Dyscalculiebeleid
Het document over dyscalculie is opgesteld door een werkgroep met IB’ers. Enkele zaken in
het document zijn de GMR niet duidelijk. De volgende zaken zijn besproken:
- Blz 4 staan verschillende fases van constatering m.b.t. rekenkundige voortgang van het
kind getoond met kleuren aangeduid, op blz 5 staan fases benoemd van 0-5. Dit zou
moeten terugkomen in het kleurenschema van blz 4.
- Blz 5 staan de HGW en LOVS formulieren genoemd zonder uitleg. De uitleg zal
toegevoegd worden (HGW = handelings gericht werken en LOVS = leerling
volgsysteem).
- Blz 6: hierin staan E-scores genoemd, dit is een ouderwetse manier van aanduiden, maar
wordt in het geval van rekenkundige ontwikkeling nog steeds gebruikt
- Benadrukt wordt dat het een goede promotie zou zijn voor PRO8 om te laten zien dat er
een onderliggend protocol ligt voor het aanpakken van rekenkundige problemen bij
kinderen. Dit zou een goede uitstraling hebben, maar er moet voorkomen worden dat
ouders onnodig grote problemen gaan zien in de rekenkundige ontwikkeling wanneer
dit document te nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht. Het komt in ieder
geval wel via de website beschikbaar.
- Het protocol werd eigenlijk al zo gevolgd, maar nu is het op papier gezet
- Gemeenten besteden hier geen extra middelen voor om achterstand bij kinderen te
ondersteunen zoals bij dyslexie, een diagnose heeft dus geen meerwaarde (alleen
emotioneel)
- Het onderwerp wordt meegenomen in het volgende onderwerp: ondersteuningscultuur
Besluit: De GMR stemt in met het Protocol Ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie
met de toezegging om de genoemde afkortingen toe te lichten.
6. Algemene Verordening gegevensbescherming Informatie beveiliging en privacy
Patricia van Meegen en Martin Meinders hebben een studiedag gehad over het onderwerp
beveiliging en privacy met de PO en VO raad en kennisnet. Op 20 mei 2018 moet PRO8 alle
protocollen m.b.t. dit onderwerp op orde hebben. Medewerkers moeten bewust worden dat ze
met privacy gevoelige gegevens omgaan, zoals niet zomaar weg lopen van de computer. Er
moeten contracten met partijen waar overleg over leerlingen is worden opgesteld enzelfs met
software aanbieders. Tot nog toe bestaan er al afspraken, alleen moet alles in kaart worden
gebracht. De afspraken tot nu toe zijn bijvoorbeeld:
- Parnassys: niet voor iedereen toegankelijk
- Bij wisseling scholen wordt gevoelige informatie over een kind veilig door gegeven
- Sharepoint is een veilige omgeving
- Met de orthopedagogen bestaan al contracten
Het voornemen is om in dec17/jan18 een tijdpad en plan op te stellen hoe deze gegevens
worden verzameld en geordend. Het is nu een belangrijk item omdat het risico van inbraak op
privacy gevoelige gegevens met elektronische databestanden groot is.
De GMR adviseert om op basis van een risicoanalyse aanvullende protocollen op te stellen om
te voorkomen dat deze protocollen te generiek worden opgesteld en daarmee onwerkbaar
worden. De opgestelde protocollen zullen alleen gebruikt worden indien er iets is gebeurd
(inbraak op privacy gevoelige gegevens in de computer).
De GMR geeft mee dat
7. Rondvraag
Gevraagd wordt wie er over de thee/koffie machine beslist binnen PRO8. Aangegeven wordt
dat dit door de school zelf wordt aangeschaft. Klachten hierover melden bij de eigen school
dus.
Of er weer gestaakt gaat worden is nog onderwerp van overleg. Eerst wordt een landelijk
overleg op 5 december afgewacht en verder vindt nog overleg plaats tussen bestuur de
directeuren over de stakingsbereidheid onder het personeel. 12 december zou een mogelijke
stakingsdag kunnen zijn. Dit mag in de nieuwsbrief worden opgenomen. Jammer is dat de
media het doel van de staking verdraaid. Het lijkt alleen te gaan om salaris terwijl het om de
verbetering van kwaliteit van onderwijs gaat.
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8. Sluiting

De heer Hoppenbrouwers sluit om 20:30 uur de vergadering. Hierna volgt nog een
gezamenlijke bijeenkomst met RvT en een delegatie van de directeuren en het bestuursbureau
over passend onderwijs. (verslaglegging bestuursbureau)
Actie-en besluitenlijst GMR
Datum
16-3-16
26-5-16
28-92016
28-92016
29-112016
13-32017
13-32017
13-32017
13-32017
23-52017
23-52017
23-52017
23-52017
23-52017
23-52017
23-52017

23-52017
23-52017
23-52017
19-62017
19-62017

Omschrijving
De GMR brengt een positief advies uit m.b.t. de
begroting 2016.
De GMR stemt unaniem in met het
bestuursformatieplan 2016-2020.
Aannamebeleid. De GMR geeft een positief
advies over
het document.
Meldplicht datalekken De GMR geeft een positief
advies
over het document.
Bij de les – professionalisering. De GMR geeft
een positief advies over het document.
De GMR brengt een positief advies uit m.b.t. de
begroting 2017.
De GMR brengt een positief advies uit m.b.t. de
samenwerking met Timpaan.
De GMR stemt in met het beleidsdocument Merkwaardig.
Dhr. Otemann wordt contactpersoon vanuit de
GMR voor de OPR.
Opvragen PPT ERD aan Mevr. Van Duin

Wie
GMR

status
besluit

GMR

besluit

Gmr

besluit

Gmr

besluit

Gmr

besluit

GMR

besluit

GMR

besluit

GMR

besluit

GMR

Besluit

Mevr. Hermsen

afgerond

Onkostenvergoeding op agenda volgende
vergadering
Notulen op Sharepoint zetten (na aanpassing)

Dhr. Nijweide

afgerond

Secretaris

Doorlopend

Invulling vacature hoofd P&O doorgeven

Mevr. Hermsen

afgerond

Invulling vacature OPR afstemmen met Mevr.
Hermsen en Mevr. Langstraat

Dhr. Van
Leeuwen

afgerond

De P-GMR stemt in met her Bestuursformatieplan

P-GRM

Besluit

MR reglementen in MR vergadering behandelen
en wijzigingen doorgeven aan Mevr. Nijenhuis
 21-10-2017 Mevr. Hermsen vraagt Mevr.
Nijenhuis een overzicht rond te sturen
van nog te ontvangen regelementen
De GMR stemt in met het Protocol gescheiden
ouders
Dhr. Kroekenstoel is gekozen in de vacante
functie van plaatsvervangend voorzitter.
Dhr. Otemann is gekozen om de functie van
secretaris volgend schooljaar over te nemen van
de heer Nijweide.
Jaarverslag 2016/2017 wordt vastgesteld

GMR

GMR

Actie af te
ronden
voor
16-112017
besluit

GMR

Besluit

GMR

Besluit

GMR

Besluit

Als er kosten zijn gemaakt door OGMR leden,
dan kan dit gedeclareerd worden

GMR

Besluit
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20-092017

20-092017
24-102017
24-102017
24-102017
16-112017
16-112017

Aangeven op welke datum de GMR vergadering
kan plaatsvinden in:
- Gaanderwijs
- De Pas  16 mei 2018
De GMR adviseert positief over de update
Krimpnotitie
De P-GMR stemt in met het Vervangingsbeleid.
De O-GMR adviseert hierover positief
De P-GMR stemt in met de rapportage over het
uitgevoerde verzuim en vervangingsbeleid van
het afgelopen jaar.
De O-GMR adviseert hierover positief
De P-GMR stemt in met de aanvraag van het
Eigen Risicodragerschap per 1-1-2018
De O-GMR adviseert hierover positief
De GMR stemt in met de werkkostenregeling
(versie oktober 2017)
De GMR stemt in met het Protocol Ernstige
rekenwiskunde-problemen en dyscalculie

Actie
Dhr. Gerritsen
GMR

Besluit

P-GMR
O-GMR
P-GMR

Besluit
Besluit

O-GMR
P-GMR

Besluit

O-GMR
GMR

Besluit

GMR

Besluit
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