Notulen GMR Paraatscholen
Schooljaar:
Nummer:
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Notulist:

2017-2018
004
08-03-2018
Op Koers - Varsseveld
20.00 – 22.00 u
Brigit Rikkerink

Aanwezig: Jeroen Niënhuis, Hanny Geven, Manuel Doppen, Karolien Visser,
Marcel Roelofs, Annet Duitshof, Christine Lageschaar, Dave Busch en Karin Bruins.
Afwezig m.k.g.: Peter van Uden, Gabe Olieman, Bram Wassink
Gasten: Jessica van Zuidam
1.

Opening

2.

Informatie vanuit het bestuur (Jessica)
- Vervangingsfonds – uitleg en inzicht in de cijfers.
Ter voorbereiding van de vergadering heeft iedereen de analyse ERD
(EigenRisicoDragerschap) in relatie met Vervangingsfonds ontvangen.
Wat opvalt is dat het ziekteverzuim binnen Lima groter is dan bij Reflexis.
Binnen het verzuim wordt een onderscheid gemaakt in medisch/niet medisch. Bij medisch
verzuim kun je alleen bijsturen op re-integratie, daar is winst te behalen. De grootste groep
verzuim is operaties en ziektes. De terugkoppeling van de arbo-arts is globaal i.v.m. privacy,
er wordt onderscheid gemaakt in 3 groepen: medische ingreep, psycho sociaal of niet werk
gerelateerd.
Als er een vermoeden is dat verzuim werk gerelateerd is kan er aan de voorkant wat
gedaan worden. Bijv. bij een drukke groep. Daar waar het kan vooraf anticiperen, het
verzuim moet naar beneden. Alle dossiers worden per kwartaal doorgenomen.
Voor de invalpool kan men putten uit 3 besturen. De bestaande samenwerking ERD met 3
besturen wordt verlengd. We delen mensen maar geen middelen.
Met huidig ziekte percentage is het percentage invallers in verhouding erg laag. Om de
invalpool voor de toekomst op peil te houden wordt er gebruik gemaakt van trendanalyses.
Eindconclusie: ERD in eigen beheer; inhoudelijk prettiger en financieel voordeliger.
- Terugkoppeling van inspectiebezoek
De inspectie was gecharmeerd over de verificatiecyclus zoals die binnen Paraatscholen
gehanteerd worden. Scholen die bezocht zijn door de inspectie ontvangen een losse
terugkoppeling. Het eindrapport wordt in de 3de week van maart door de inspectie
toegestuurd.
- Terugkoppeling sollicitatie RvT
De benoemingscommissie heeft succesvol twee aspirant leden voor de Raad van Toezicht
benoemd. Wet- en regelgeving vereist nu een voordracht van deze leden aan de
verschillende gemeenteraden van ons voedingsgebied. Na instemming (een formaliteit),
kunnen de aspirant-leden definitief worden benoemd.
- AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
Het bestuur is bezig met het schrijven van een beleidsstuk/handboek voor wet en
regelgeving. Het wordt een groei document. De wetgeving gaat 28 mei in. Het hoeft dan
nog niet helemaal klaar te zijn, je moet aantonen dat je er substantieel mee bezig bent.
Het beleidsstuk komt op de agenda voor de GMR. De GMR heeft hierop adviesrecht.
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3.

Vaststellen notulen 10-01-2018 en behandelen actiepunten-/besluitenlijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken:
- Vervangingsbeleid
Binnen de GMR wordt er heftig gediscussieerd over het vervangingsbeleid.
Er gaat een brief uit naar het bestuur waarop aangegeven wordt dat er géén instemming
wordt gegeven door de PGMR op het vervangingsbeleid schooljaar 2017-2018.
Er zijn nog teveel discussiepunten en het schooljaar 2017-2018 is al voor 2/3 voorbij.
Het verzoek aan het bestuur is om ruim voor aanvang van schooljaar 2018-2019 het
vervangingsbeleid opnieuw aan te bieden aan de GMR, zodat deze de tijd kan nemen om
het beleid binnen de GMR te bespreken alvorens er instemming gegeven kan worden.
- Faciliteitenregeling medezeggenschap
Instemming vanuit de GMR.
Kanttekening:
Hoofdstuk 3.Middelen – CAO PO. De werkgever stelt voor de P(G)MR per deelnemende
school de volgende faciliteiten beschikbaar: € ….
Navragen bij je directeur/bestuur of de beschikbaar gestelde middelen in de
schoolbekostiging meegenomen zijn. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden
omtrent verrekening van de P(G)MR uren.
Bovengenoemde kanttekening heeft betrekking op de personeelsgeleding (G)MR. Check
hoe dit op je school geregeld is en ga hierover in overleg met je directeur.
- Regeling reiskostenvergoeding personeel Paraat scholen - reactie PGMR leden
Instemming vanuit de PGMR.

5.

Evaluatie basis-/overlegmodel
De GMR ondersteunt het plan om over te stappen naar het Overlegmodel. Graag zien we
dat er rekening wordt gehouden met de aandachtspunten die we in de brief naar het bestuur
genoemd hebben.

6.

Info vanuit de verschillende commissies:
1. meerjarig strategisch beleidsplan Gabe – Hanny - Karolien
2. meerjarenbegroting/financiën
Jeroen – Gabe – Annet
3. bestuur formatieplan
Jeroen – Christine –-Manuel
4. taakbelasting/ basis-/overlegmodel Bram – Karin - Hanny
- evaluatie afgehandeld
5. organiseren avond MR/GMR
Peter– Annet – Christine
- uitnodiging verzonden naar alle GMR leden
6. masterplan
Gabe – Peter – Karin - Christine
7. verkiezingscommissie
Annet – Karolien – Peter

6.

Missie, visie en speerpunten bepalen
Besluit nemen met welke partij we verder gaan. Frappant of Het Commerciële Huis.
Er wordt nog geen besluit genomen, eerst gaan we 23 april in gesprek met Klaas Jurjens
(CNV). Brigit neemt contact op met beide partijen omtrent de stand van zaken.

7.

OPR
SWV Oost Achterhoek maakt financiële middelen over naar deelnemende besturen. Per
basisschool leerling een bedrag van € 13,85. Bestuur bepaalt hoe de gelden ingezet worden.

8.

Rondvraag
Annet: Annet en Karin zijn m.i.v. 2018-2019 aftredend en stellen zich beide niet herkiesbaar.
De werkgroep verkiezingen de wervingscampagne starten.
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Jeroen: Afmelding voor 14 maart.
Marcel: Afmelding voor 14 maart.
Karolien: Overleg RvT – GMR, wie van beide neemt het initiatief?
Dave neemt contact op met Theo Hek, de voorzitter v.d. RvT.
Niet vergeten:
Vergadering van dinsdag 24 april wordt verschoven naar maandag 23 april.
18.45 u – 19.45 u. gewone vergadering
20.00 u – 22.00 u. overleg met CNV - Klaas Jurjens.
9.

Sluiting
Hanny bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit hiermee de vergadering.

Hieronder de data voor de Paraat GMR vergaderingen schooljaar 2017-2018
1. maandag
25-09-2017
2. etentje
31-10-2017
3. dinsdag
07-11-2017
4. woensdag
10-01-2018
5 donderdag
08-03-2018
6. woensdag
14-03-2018
7. maandag
23-04-2018
8. dinsdag
24-04-2018
9 maandag
18-06-2018
10 overleg met RvT
??

L’voorde
Locatie volgt (actiepunt Manuel)
Varsseveld
L’voorde
Varsseveld
Westendorp - GMR/MR avond
Lichtenvoorde – info avond met Klaas Jurjens
L’voorde komt te vervallen
Varsseveld
1 of 2 x per jaar – Dave neemt contact op met voorzitter
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