Agenda GMR-vergadering 11-2-2021

Vooroverleg GMR vanaf 19.30 uur
-

Evaluatie en bijstelling taakverdeling binnen de GMR
Tekst oudervacature

Gezamenlijk deel: GMR & Bestuur (Cindy & Koert) 20.00/21.30 uur
Mededelingen/ter bespreking
-

-

-

-

•
•

•
-

-

Stand van zaken omtrent de heropening van de scholen
Positief over het proces met de directies en GMR. Extra spanning door het winterse weer.
Afstemming met VCOPS. Alleen OBS De Wilgen is niet volledig gestart, drie groepen door
quarantaine niet meteen kunnen starten. Vanuit de scholen komen positieve reacties.
Donderdag en vrijdag vooraf aan opening werd het duidelijk dat de r opvang van Wasko
medewerkers vanwege het continurooster niet in school kon plaatsvinden. Uitgangspunt was
geen extra medewerkers in de school. Het invullen van het continurooster was daarom een
extra uitdaging.
Onderwijs op afstand is maatwerk wanneer leerlingen in quarantaine moeten en de leraar
fysiek onderwijs geeft. Leerkrachten focussen zich op de groep op school.
Stand van zaken omtrent de ouderenquête onderwijs op afstand
Enquête is afgelopen vrijdag aan de ouders verstuurd. Kleine verschillen tussen de scholen,
de respons is nog niet zo groot. Niet lager dan drie sterren. Minst tevreden over het zelf thuis
onderwijs geven
Verzuimrapportage
Verzuim is een zorg binnen OPOPS, we zitten boven het landelijk gemiddelde. Er wordt
gekeken naar de oorzaken van met name langdurig verzuim.
Eerste concept van het allocatiemodel (bespreking van het proces)
2019 notitie allocatiebeleid, evaluatie in 2021
Discussie over een viertal zaken:
Toerekening formatiegelden op basis van gemiddelde loonkosten van L10
Overstap naar werkelijke loonkosten nog niet dit schooljaar
Verdeling onderwijsachterstandsgelden
Andere verdeling, zoals de bekostiging bedoeld is vanuit DUO.Eigen risicodrager, komende
periode nog geen verantwoordelijkheid voor budget op schoolniveau leggen.
Klein onderhoud, komende periode nog geen verantwoordelijkheid voor budget op
schoolniveau leggen.
Toelichting voorlopige jaarcijfers 2020
Samen met Groenendijk is er gekeken naar het overzicht van 2020. De doorgaande lijn is dat
er het afgelopen kalenderjaar een overschot is gecreëerd. Deels uit activiteiten die niet
konden doorgaan vanwege Corona.
Jaarplanning GMR
Begroting GMR (inclusief vacatieregeling)
Evaluatie en bijstelling taakverdeling binnen de GMR
Vacature ouderlid GMR

