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1. Opening
Barry Out is vanwege zijn werkzaamheden op het bestuursbureau geen lid meer van de GMR. Ruud
van Schaik vervangt hem vanuit Daltonschool Hillegom. Gwen neemt zijn taken als secretaris over.

2. Verslag 24 november 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Actuele ontwikkelingen
1.1 Inspectie
Binnenkort zal de inspectie themaonderzoeken houden op een aantal scholen. Onderwerp is dan de
advisering van groep 8.

3.2 Extra geld in coronatijd
De aanvraag is ingediend, maar er is nog geen beschikking ontvangen. Als we de subsidie
ontvangen, ± 2,5 ton voor OBO, dan zal dit m.n. ingezet worden voor de ondersteuning van
leerlingen, die de aansluiting kwijt zijn geraakt. Samen met de scholen wordt gekeken hoe de
gelden precies ingezet en verdeeld gaan worden.
Ruud vraagt wat er gebeurt als het geld niet voor 31 juli besteed is. Patrick geeft aan dat het geld
niet terug hoeft naar het ministerie, maar dat de overgebleven gelden door de penvoerder
evenredig verdeeld worden onder de besturen/scholen.

4.1. Dubbelburg
De Provincie heeft subsidie toegekend voor een nieuwe klimaatinstallatie voor de locatie
Valkenhorst en voor 3 noodlokalen, die bij de locatie Duyfrak worden geplaatst. Hierdoor kunnen 3
lokalen van Valkenhorst (aan de kant van de N206) leeggeruimd worden.

4. Actuele situatie corona
De voorzitter merkt op dat de leerkrachten zich meer dan 100% inzetten en toch nog het gevoel
kunnen hebben tekort te schieten. De verschillen tussen scholen zijn groot en dit vereist maatwerk.

pagina 1

Patrick merkt wel dat de inzet van leerkrachten enorm is en fysiek onderwijs is niet gelijk aan
afstandsonderwijs. Hij herkent niet het gevoel bij leerkrachten dat zij tekort zouden schieten.
De leerkrachten binnen de GMR willen natuurlijk het liefst de kinderen weer in de klas hebben,
maar het online lesgeven loopt goed. De contacten met de ouders verlopen ook goed. Uit de
enquête bleek dat het overgrote deel van de leerkrachten hier tevreden over was.
De ouders binnen de GMR ervaren de afgelopen periode als zwaar, vooral door de combinatie van
het eigen werk en kinderen, die thuis begeleid worden. Ze zijn tevreden over de samenwerking
met school. Remy had, i.v.m. zijn werk, graag gezien dat de school in het weekend de weektaken
voor de kinderen klaar kon zetten.
Op de vraag van de voorzitter naar de noodopvang geeft Patrick aan dat de verschillen tussen de
scholen erg groot is. Maar zelfs op piekdagen blijft het percentage kinderen lager dan bij andere
besturen. Jacqueline heeft het idee dat ouders tijdens deze lockdown sneller gebruik maken van de
noodopvang. Binnen OBO is om diverse redenen besloten dat er vanuit school geen controle
plaatsvindt of ouders terecht hun kind(eren) naar de noodopvang sturen. Wel is er een
ontmoedigingsbeleid gevoerd via de directeuren.
In de enquête zijn diverse wensen opgenomen, o.a. met betrekking tot vaccinatie van
leerkrachten. Patrick zal hier in diverse overleggen aandacht voor blijven vragen.
Inmiddels hebben de scholen ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. Binnenkort wil OBO gaan
evalueren en criteria bepalen waar afstandsonderwijs aan moet voldoen.

5. HR: notitie zij-instroom
(in aanwezigheid van Jacqueline Pötgens)
Binnen het concern waren er vragen en onduidelijkheden over de rechtspositie van zij-instromers.
Met deze notitie wil Jaqueline duidelijkheid bieden aan zowel directeuren als zij-instromers.
Omdat deze notitie betrekking heeft op rechtspositie heeft de PGMR instemmingsrecht.
Remy vraagt naar de inschaling van de zij-instromer. Jacqueline geeft aan dat vroeger zijinstromers als beginnende leerkracht een veel hoger salaris konden hebben dan andere
leerkrachten. Nu is gekozen voor een maximum halverwege het lerarensalaris.

6. Begroting 2021-2025
(in aanwezigheid van Dieuwerke van der Horst)
In verband met de invoering van andere software en door corona is de begroting dit jaar later klaar
dan anders. Wel is dit een beleidsrijke begroting geworden.
In januari heeft de raad van toezicht de begroting goedgekeurd en op 15 februari het GTO (de
gemeenten in de regio).
De GMR heeft informatierecht.
De voorzitter vraagt of er m.b.t. het leerlingenaantal nog bijzondere wijzigingen zijn te verwachten.
In de begroting ziet hij een stabiel beeld.
De prognoses voor de komende jaren zijn zowel door directeuren als door de gemeente geleverd.
Er zijn een aantal nieuwbouwprojecten waar we op de lange termijn een toename van het
leerlingenaantal van verwachten. Maar in de begrotingsperiode tot 2025 heeft dit nog geen effect.
De deelbegrotingen per school worden deze week naar de scholen gestuurd. De MR-en hebben ook
hier informatierecht.

7. Rondvraag
Ruud vraagt of er weer een opleiding kan komen voor nieuwe MR-leden.
Patrick zal dit opnemen met Anita de Gier, zodat dit vanuit de OBO Academie aangeboden kan
worden.
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