Agenda GMR Edu-Ley
13 januari 2022
Datum: donderdag 13 januari 2022
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Online via Teams
Link wordt verstuurd door secretaris
Voorzitter: Monique of Willem
Notulant: Nader te bepalen

Deelnemers:
GMR Edu-Ley
‘t Schrijverke: Lisa en Orkun
Regenboog: Mieke en Dion
Open Hof: Monique/Tom en Kevin
Bongerd: Willem en Anne
Kameleon: Bart en Nurcan
Bron: Marleen en Mark
Genodigden: CvB en
Theo de Roij en Kitty Kolen
(participatieraad)
Afwezig:

1.

Opening en vaststellen agenda

19.00 uur

2.

Notulen vorige vergadering
Secretaris geeft stand van zaken.

19.05 uur

Overige punten:
- De termijnen van Mark (de Bron) en Kevin (de Open Hof) liepen afgelopen jaar af. Op
beide scholen is de vacature uitgezet als beschikbaar. Hierop is geen reactie gekomen op
beide scholen. Wij zijn blij dat Kevin en Mark tot augustus 2024 in de GMR blijven!
- Willem gaat op de Edu-Ley site PDF bestanden plaatsen ipv Word bestanden.
Voorbereiding
Geen

3. Terugkoppeling actielijst
Actiepunten

Eigenaren

Datum

4.

In- en uitgaande post
-MARAP (te ontvangen van College van bestuur (CvB))
-Verslag werkgroep begroting
-Eindrapportage verkenning samenwerking GHO
-Begeleidende brief eindrapportage GHO
-Nota aanpassen onderwijstijd in relatie tot talentontwikkeling 10-11-2021
-Begroting
-Oplegger begroting

19.06 uur

5. Begroting
19.08 uur
De werkgroep geeft uitleg over de bespreking met CvB. GMR Edu-Ley mag advies uitbrengen.
Voorbereiding:
Lees verslag werkgroep begroting 23-12-2021 Begroting en oplegger begroting zijn ter
kennisgeving.
In het verleden is de begroting altijd voor het overleg met de werkgroep verstuurd, zodat we
vragen mee konden geven aan de werkgroep. Dit even mee te nemen naar volgend
schooljaar.
Er komt een vraag over het ICT-lab. Er is nog niet uitgesproken dat er een ICT-lab komt en
welke vorm dit krijgt. Dit staat echter wel in het verslag van de begroting.
Paul: we gaan onderzoeken of het lab iets is wat we in Goirle kunnen realiseren. Dit is nu nog
echt aan de voorkant.
In het stuk staat dat Kameleon onder de opheffingsnorm zit. Echter is dit op dit moment niet
het geval.
De oplegger werkte voor de werkgroep heel prettig. Het verslag is door de GMR ook
ontvangen als een gemakkelijk te lezen stuk. Er wordt een unaniem positief advies gegeven
door de GMR.
Secretaris neemt contact op met CvB om aan te sluiten rond 19.15 uur
6. Aanpassen onderwijstijd in relatie tot talentontwikkeling
Voorbereiding:
Doorlezen Nota aanpassen onderwijstijd in relatie tot talentontwikkeling
GMR Edu-Ley brengt advies uit.

19.15 uur

In het stuk staat een punt dat school de vrijheden kan intrekken als prestaties achteruit gaan.
Vraag is of dit aangepast kan worden in “in overleg gaan met ouders en vereniging” mocht dit
het geval zijn.
Aangegeven wordt ook dat een zin waarbij de school het recht heeft het recht op aanpassing
van onderwijstijd in te trekken wel moet blijven als “escape” voor de school als het echt nodig
is.

Paul geeft het stuk terug naar de werkgroep, na aanpassing gaat het stuk naar de GMR en
wordt binnen een week gereageerd als positief advies.
7. GHO
19.30 uur
Ter kennisgeving
Voorbereiding:
Doorlezen van stukken
Eindrapportage verkenning samenwerking GHO en Begeleidende brief eindrapportage GHO
Paul geeft een toelichting op de eindrapportage van BMC. Hierover zijn geen vragen of
opmerkingen.
8. MARAP
Doel:
Het CvB informeert ons over verschillende zaken
Voorbereiding:
Doorlezen en vragen voorbereiden zodat deze gesteld kunnen worden

19.50 uur

Toelichting op punt 1: Er zijn ondertussen groepen in quarantaine op verschillende scholen. Op
dit moment zijn er wel ontwikkelingen die zorgelijk zijn. Druk op de directeuren is een
duidelijke zorg daarvan.
Tevredenheidsonderzoek: geschrokken van de percentages van invullen. Heel erg laag. Is dit
nog veranderd in de week? Aangegeven wordt dat het een heel moeilijk onderzoek was voor
ouders om in te vullen. Ook heel erg uitgebreid en de vragen waren niet altijd relevant voor
ouders omdat er vragen in gesteld worden die ouders niet kunnen weten. Paul geeft aan dat
het een nieuw onderzoek is door een andere organisatie (kwaliteitskaarten van Bos). Binnen
het DB zal teruggekoppeld worden met elkaar hoe de resultaten geinterpreteerd moeten
worden. Ook moet gekeken worden naar de vragenlijst qua inhoud en taalgebruik, dit kan voor
ouders een drempel zijn om het onderzoek in te vullen.
RIE: er wordt gesproken over een plan van aanpak, die bij de GMR terecht moet komen. Wat
zijn de termijnen waarop de GMR hier een rol in kan spelen? Paul: Eind januari staat de
inventarisatie gepland door HCC (mits Corona dit toelaat). Hier komt een normering uit per
school en een plan van aanpak. Loopt over de hele periode van RIE, op schoolniveau en op
stichtingsniveau (voorbeeld ventilatie). Het verslag zal dan naar verwachting rond de
carnavalsvakantie klaar zijn. Na het schrijven van het plan van aanpak moet dit rond de
meivakantie in gang gezet kunnen worden.

9. Participatieraad Goirle
20.00 uur
Informatie vanuit Participatieraad
Theo de Roij, is lid van de Participatieraad Goirle werkgroep Jeugd/WMO.
Het College van Burgemeester en Wethouders van Goirle bereid momenteel een nota voor
m.b.t de Lokaal Educatieve Agenda en de Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Voordat deze nota’s naar de Raad worden gestuurd zal het College aan de Participatieraad
advies vragen. Om een advies te geven proberen wij bij zoveel mogelijk belangengroepen

informatie te verzamelen. Onze vragen zijn als volgt; Zijn in de GMR van Edu-Ley deze
onderwerpen aan de orde geweest? Is het mogelijk dat wij contact kunnen krijgen met uw GMR
en vooral met de oudergeleding, en zo ja hoe, om een gedegen advies uit te brengen?
Participatieraad heeft een redelijk groot stuk ter info voor de oudergeleding van de GMR, voor
vandaag was dat te kort dag. De participatieraad stuurt het stuk alsnog door naar de
oudergeleding. Deze kijken of ze aanvullingen hebben op het stuk om de participatieraad te
helpen voor 18 januari.
10. Rondvraag
Werkgroep rondom lerarentekort wordt z.s.m opgestart. Hieraan nemen namen de GMR Orkun
en Bart deel, een lid van de RvB, de bestuurder en een directeur zullen de werkgroep
completeren. Orkun en Bart nemen initiatief tot bijeenkomen.
Marleen en Kevin zullen namens de GMR een keer met Paul gaan zitten in een
feedbackmoment voor hem.
Tom neemt afscheid van de GMR, omdat Monique weer terugkomt van zwangerschapsverlof.
Tom bedankt voor je bijdrage de afgelopen tijd!
11. Afsluiting

