GMR VELDVEST
Notulen

Soort vergadering:

GMR/CVB

datum:
tijd:

20-03-2017
19.30-21.30 uur

GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl

Deel 1: GMR/CVB
1.

19.30 uur Opening
Aanwezig: Jacintha de Laat, Monique Hovens, Linda Vrijsen, Ellen Briër, Job van der Sijs,
Freek van Reen, Sander Jongerius, Hans Saris, Theo Snelders, Kris van der Velde, Saskia
van Rijnswou (toehoorder)
Afwezig met berichtgeving: Jos de Mönnink, Niek Coelen, Marcel Eijkemans, Henriëtte
Thuijs
Afwezig

2.

19.35 uur Passend onderwijs
Status:

Informatief

Bron:
Inhoud:

Kennismaking met Klaas Koelewijn en statusupdate van samenwerkingsverband passend
onderwijs binnen de stichting.

Notulen:

Klaas Koelewijn legt uit hoe het samenwerkingsverband de Kempen ontstaan is, hoe het
vormgegeven is en wat de doelstellingen zijn.
Voor meer info zie: www.podekempen.nl
Het samenwerkingsverband heeft momenteel het commitment van alle besturen en werkt
nu heel positief.
Op de werkvloer is de succeservaring mede afhankelijk van de ondersteuning door de
school. De administratieve last die rust op het aanvragen van lichte en zware
ondersteuning is momenteel best hoog. Een van de oorzaken is het nog moeten uitvinden
van het beste format voor indienen van de aanvraag, waardoor het format enkele keren
veranderd is. Dat wordt waarschijnlijk beter wanneer meer vaststaande formats ontstaan
zijn.
Dank aan Klaas voor de heldere uitleg.

3.

20.00 uur Communicatiebeleid Veldvest
Status:

informatief

Bron:

Presentatie Erna Verhoef

Inhoud:

Uitleg nieuw beleid rondom communicatie

Notulen:

Erna Verhoef presenteert het nieuw opgezette communicatieplan van Veldvest.
De commissie communicatie heeft een beleidsplan opgezet om te streven naar een
efficiënte, eenduidige en herkenbare communicatie door Veldvest en de daaronder
ressorterende scholen. Uitgangspunt hierin is dat iedere school zich op een eigen manier
kan profileren. De school staat centraal, schoolprofilering gaat boven veldvestprofilering.

De commissie onderzoekt bij scholen met meer ervaring met social media welke opties er
voor de hele stichting zijn.
Dit wordt dan verder uitgewerkt. De commissie zet zich vooral in voor verhoging van de
kwaliteit van communicatie.
Ook de plaats en vindbaarheid van de GMR op de Veldvestwebsite heeft de aandacht.
De communicatielijnen binnen Veldvest wordt aangevuld met o.a. de communicatielijn
GMR-RVT.
Het ouderportaal binnen Parnassys blijft onder de aandacht. Hierin zit nog best wat
verschil tussen scholen (qua vulling) en leerkrachten (w.b. manier van noteren).
Dank aan Erna voor de presentatie.
4.

20.30 uur Notulen vorige vergadering
Status:

Besluitvormend

Bron:

Notulen van

Inhoud:

Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.

Notulen:

Freek van Reen legt contact met de RVT, om onderling contact te bewerkstelligen tussen
Hans Saris, Kris van der Velde en de desbetreffende leden van de RVT.
Actielijst: 20-04-2016 nr. 1, 26-01-2017 nr. 1, 2, 9, 13, 22-02-2017 nr. 1, 2, 5, 6, 7 en
8 zijn verwerkt.

5.

20.45 uur reglement en statuut GMR
Status:

Informatief en strategisch

Bron:

Voorstel reglement GMR en voorbeeldstatuut

Inhoud:

We hebben een voorstel reglement GMR binnengekregen. Zijn er vragen hieromtrent?
Kunnen we nu al een besluit nemen omtrent vaststelling?
Daarnaast bespreking van het voorbeeldstatuut
Huishoudelijk reglement wordt in april besproken.

Notulen:

Het reglement heeft onze instemming.
Medezeggenschapsstatuut: Het statuut is geldend voor de hele stichting. Artikel 7.3
wordt aangepast: Indien een ouder de taak van voorzitter of secretaris van de GMR op
zich neemt, wordt de vergoeding verdubbeld.

6.

21.00 uur Ouders met speciale taak
Status:

Strategisch

Bron:
Inhoud:
Notulen:
7.

Wat wordt ons voorstel naar het CVB m.b.t. vergoeding voor ouders met een speciale taak?
Zie punt 5

21.05 uur verkiezingen
Status:
Bron:
Inhoud:

Notulen:

Er is geen reactie binnengekomen op de eerste oproep van de GMR. Theo stuurt in de
komende week een nieuwe oproep naar de ouders en personeel.
Hierin zit een specifieke uitnodiging verwerkt: Bij twijfel, neem contact met de secretaris
van de GMR (Theo Snelders) of kom toehoren op 20-04-2017. U bent van harte
uitgenodigd.

8.

21.15 uur Evaluatie vergadering
Status:
Bron:

Deze vergadering

Inhoud:

Reacties op het verloop van de vergadering en de inhoud.

Notulen:

-

De toelichting op de communicatie was verhelderend zeker met het plan in je
achterhoofd. Het onderwerp Passend onderwijs was vooral voor ouders lastiger te
volgen, omdat die minder in de materie zitten.

-

Communicatie is heel goed op zoek naar duidelijkheid en eenduidigheid binnen
Veldvest, waarbinnen de eigenheid van de scholen naar voren kan komen.
Aandachtspunt is toerusting van de commissie op de nieuwe vormen van
communicatie (bijv. social media) Dit mag duidelijker in het plan opgenomen worden.

-

Voor leerkrachten is de toelichting van Klaas Koelewijn heel herkenbaar.

-

Het communicatieplan is verder een goed en helder geschreven stuk.

-

De vergadering was goed voorbereid, er werd respectvol gecommuniceerd. Het
bespreken van communicatie in dit onderdeel is eigenlijk te laat.

9.

Het is heel goed dat we de speerpunten steeds terug laten komen.

21.25 uur Rondvraag
-

Maandag komen o.a. Kris van der Velde, Erna Verhoef (als voorzitter ICT-werkgroep),
Sander Jongerius bijeen om de vergadering van mei voor te bereiden.

-

Monique overweegt om mogelijk de rol van secretaris op zich te nemen.

-

Zullen we in het nieuwe jaar een afspraak maken voor de fotograaf om nieuwe foto’s
te laten maken? Akkoord.

-

Hoe loopt het op scholen met vervangingen? Dank zij de uitzonderingsmaatregel op
de ketenregeling vanuit de Wet Werk en Zekerheid (opgenomen in de cao), waardoor
korte onvoorziene invalvragen t.g.v. griepgevallen niet meetellen in de keten, kunnen
ziektegevallen nu meer opgevangen worden. We maken wel regelmatig gebruik van
ondersteuning door Nummereen.

-

Volgende vergadering is Freek niet aanwezig. Job neemt dan het voorzitterschap op
zich.

