Agenda

Vergadering
Datum
Tijd
Plaats
Voorzitter
Notulist

GMR-vergadering 2021-01
Maandag 25 januari 2021
19.00 – 21.30 uur
Digitaal (vergaderlink volgt)
Jolanda Doornenbal
Astrid van Kooten

01.1

Deel 1 19.00 – 19.45 uur
Opening

01.2

Vaststelling agenda / Mededelingen

01.3

Ingekomen stukken
• Financiële rapportage + Verzuimcijfers t/m november 2020,
ter informatie
• Onderwijs op afstand en AVG, ter informatie
• Privacyreglement en Protocol gebruik ICT, e-mail en sociale media,
ter instemming
• Tegemoetkoming reiskosten, ter bespreking
• Extra VSO gelden, ter informatie
• OOP-bouwwerk Beukenrode Onderwijs, ter instemming
• Bestuursformatieplan, ter informatie

bijlage 1
bijlage 2
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage

3
4
5
6
7

01.4

Mail van Stefan de Jong iz communicatie

01.5

BAC Seystercollege

01.6

MTO

01.7

Voorbespreking agendapunten

01.8

Rondvraag

01.9

Deel 2 20.00 – 21.15 uur (met bestuurder)
Notulen GMR-vergadering 2020-08, d.d. 14 december 2020

bijlage 8

01.10

Bestuursmededelingen

bijlage9

01.11

Financiële rapportage + Verzuimcijfers t/m november 2020
Deze financiële rapportage is de laatste over 2020, die tot en met december 2020 is de
jaarrekening.
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01.12

01.13

COVID 19
•

Wat doen de scholen van de CVO Groep tijdens de lockdown?

•

Hoe is het met de medewerkers?

•

Welke plannen zijn er voor het wegwerken van leerachterstanden?

•

· Subsidie aanvragen voor verbeteren ventilatie.

Onderwijs op afstand en AVG
Pim van Buuren heeft als FG-er een document opgesteld betreffende veel gestelde vragen
rondom het onderwijs op afstand, met name over de online lessen. Dit document is bestemd
voor alle medewerkers en komt op het intranet van de CVO Groep.

01.14

Privacyreglement en Protocol gebruik ICT, e-mail en sociale media
Het privacyreglement is geactualiseerd en het protocol ICT, e-mail & sociale media is aangepast
naar aanleiding van het geven van online lessen.

01.15

Tegemoetkoming reiskosten
Per 1 februari 2021 stopt de regeling dat medewerkers die thuis werken vanwege de
coronamaatregelen over die dagen ook een reiskostenvergoeding krijgen. Daarmee stopt de
vaste maandelijkse reiskostenvergoeding voor medewerkers die vanuit huis werken.
Medewerkers dienen nu zelf in You Force aan te geven op welke dagen op school is gewerkt.
Alleen over die dagen mogen de reiskosten voor woon-werk vv worden vergoed.

01.16

Extra VSO gelden
Voor VSO scholen met als uitstroom profiel vervolgonderwijs zijn extra gelden beschikbaar om
als loonkosten in te zetten voor de betreffende docenten.

01.17

OOP-bouwwerk Beukenrode Onderwijs
In de cao PO 2019 – 2020 is (in artikel 5.6) opgenomen dat een heroverweging en actualisering
van de functies onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie plaats dient te vinden.

01.18

Bestuursformatieplan

01.19

Rondvraag

01.20

Deel 3 21.15 – 21.30 uur
Korte terugblik op de vergadering en terugkoppeling commissies

01.21

Privacyreglement en Protocol gebruik ICT, e-mail en sociale media, ter instemming

01.22

OOP-bouwwerk Beukenrode Onderwijs, ter instemming

01.23

Fietsregeling, ter advisering

01.24

Rondvraag
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