Notulen – GMR
Voorzitter: Marieke Vesters
Secretaris: Michael van Erp
Datum/tijd/locatie:
Maandag 2 november 2020, 20.00 – 22.00 uur, Teteringen, Breeschot 18, Teteringen
Gezien coronamaatregelen heeft de vergadering online plaatsgevonden.
Aanwezig: Marieke Vesters, Lonneke Bloem, Esther Polhuijs, Sandra Lageweg, Caroll Ann den Hartog,
Anette de Ruiter, Jeroen van Rosmalen, Paul Smits, Gijs Boeren, Marq van Broekhoven, Michael van Erp

*

Tijd

Onderwerp

1

20.00

Opening

2

20.05

Notulen vorige vergadering 14-09-2020
De notulen zijn goedgekeurd en worden op de stichtingssite geplaatst.
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20.10

Voorbespreking
•

Presentatie Paul Smits - Over passend onderwijs gesproken
Highlights met Paul doorgelopen, mede ook als voorbereiding op
de gezamenlijke bespreking.

•

Branding
Ten onrechte op de agenda; dit is nu niet besproken.
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20.30

Mededelingen en bespreking Annette / bestuur
1. Stand van zaken Corona maatregelen NBS
Er worden intensief voorbereidingen getroffen voor een mogelijke tweede
lockdown, die vooralsnog niet te verwachten is. Er wordt alles aan gedaan om
de scholen juist open te houden. Er bestaan verschillen tussen scholen
binnen de stichting en deze zijn in kaart gebracht en men gaat zorgen voor
gelijktrekking. De laatste studiedag stond in teken van werken in lockdown
modus (werken met MS Teams). Er is een stappenplan ontwikkeld om te
komen naar werken in en met MS Teams. Onlangs is er door Annette een
brief naar medewerkers gezonden in kader veiligheidsmaatregelen corona
w.o. gebruik mondkapjes, onderwijs op afstand, online vergaderen en men
mag nu gebruik maken van de onderwijsteststraat in Breda (1 dag kwijt met
testen op corona en de uitslag).

Bijlage

B

2. Notitie niet subsidiabele middelen
(ter instemming)
Onderwijsfinanciering bestaat uit verschillende stromen. Private en publieke
stromen. De stormen zijn vermengd en dit moet weer worden rechtgetrokken.
Voorstel is om dit te doen middels een reserve en het administratief goed
boeken (met voorbestemde grootboekrekeningen) om het goede inzicht te
bewaren.
Instemming van dit punt gaat naar volgende vergadering zodat ieder dit punt
op zich kan laten inwerken en er instemming kan worden verleend indien men
er ook echt achterstaat.

3. Protocol medicijn toediening en medisch handelen (ter
instemming)
Instemming gaat naar andere vergadering gezien tijdsbeperkingen in de
vergadering en feit dat uitstel voor dit punt mogelijk wordt geacht.

Aansluiting van de leden van het bestuur na dit punt.
Namens het bestuur sluiten de volgende leden aan:
Nicole van de Heuvel – NBS Dirk van Veen
Martijn Bruinsma – NBS Boeimeer (secretaris)
Leden stellen zich kort voor aan de rest van de vergadering.

4. Presentatie Paul Smits - Over passend onderwijs gesproken
Presentatie door Paul met onderlinge discussie en beantwoording van vragen
door Paul.
In hoofdlijnen het verhaal
Scholen maken per regio deel uit van een samenwerkingsverband voor het
mogelijk maken van passend onderwijs voor elk kind. De financiering vind
plaats via het samenwerkingsverband en men kan zelf leerlingen en gelden
verdelen. De school heeft een zorgplicht en de school gaat samen met het
netwerk van experts en de ouders aan de slag met de ondersteuning, met als
uitgangspunt dat kinderen in de reguliere setting weer hun weg vinden. Het
gaat er dus niet per definitie om de kinderen binnen de school te houden,
maar zorgen dat een kind terecht komt waar deze het best tot zijn recht komt.
Dat kan binnen- en buitenschools zijn. Belang van het kind staat hierbij
voorop. Er wordt waar nodig gezocht naar een passende plek voor ieder kind.
In onze regio zijn nog scholen voor speciaal onderwijs, maar er zijn ook
regio’s waar dit niet het geval is. In onze regio heet het samenwerkingsverband RSV Breda. Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft de
beschikking over een vaste som geld welke is te besteden aan onderwijs voor
een kind. Dit zorgt voor scholen dat zij de ondersteuning krijgen voor de
voorziening die nodig is. Dit wordt verantwoord in het schoolondersteuningsprofiel.
Er zijn verschillende onderwijsstrategieën voor onderwijs, afgestemd op het
kind qua ondersteuning en uitdaging, afgestemd ook op de doorstroomvoorzieningen. Ondersteuning kan licht of zwaar zijn en hierop dient het plan
te worden aangepast. Het betreft per schooljaar circa 10 tot 12 kinderen voor
de gehele stichting die vanuit de basisvoorziening onderwijs passend
onderwijs nodig hebben. Het lage aantal komt door goede bandbreedte in de
ondersteuning van de leerkrachten. De leerkracht wordt ondersteund door
onderwijs assistenten niveau 4-5. Daarnaast extra ondersteuning intern, maar
ook extern. Dit betreft de specialisten op een bepaald vakgebied.
De sheets van de presentatie zijn onder de GMR leden verspreid.
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22.00

Rondvraag en sluiting
Er is een nieuwe directeur aangesteld bij NSB Dirk van Veen. Gezien de
aanstelling is er nu een vacature voor Intern Begeleider.

Verder geen inhoudelijke vragen.

B = in bijlage, P = komt per post/pdf van Sandra

