Verslag van de vergadering van de GMR met het CvB op 25 januari 2021
De vergadering opent met een gesprek over Corona. Dat houdt de gemoederen natuurlijk
bezig. Zowel op het gebied van de mentale gezondheid van leerlingen en het personeel, als
de achterstanden die leerlingen oplopen, doordat ze (deels) online les krijgen. Het SCOL kan
daar op anticiperen, bv door ICT-onderwijs. Daarop moet ingezet blijven worden. De scholen
hebben de vrijheid geld op maat te besteden om de achterstanden in te lopen.
De schoolbesturen hebben besloten alle open dagen digitaal te doen. Alle vestigingen doen
dat op hun eigen manier.
Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan het Strategisch Meerjaren
Beleidsplan. Dit plan blikt vooruit op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt teneinde voldoende
bevoegd en bekwaam personeel aan het SCOL te binden. Daarbij moeten de
organisatiedoelstellingen op het gebied van resultaatgericht onderwijs, goed
werkgeverschap en verantwoorde financiële exploitatie in het oog worden gehouden.
Zowel interne als externe factoren spelen een rol. Bij interne factoren valt te denken aan
natuurlijk verloop (pensionering van docenten) en het tekort aan leraren op de
arbeidsmarkt. Externe factoren als de daling van het aantal leerlingen, veranderde eisen van
de overheid bij het toekennen van onderwijsgelden en subsidies spelen ook een rol.
SCOL wil een goede werkgever zijn voor zowel het personeel als de leerlingen. ICT maakt
daar een belangrijk deel van uit. Dat blijkt wel in deze coronatijd.
Nieuwe onderwijsconcepten als Agora en De Astronaut worden verder uitgerold. En er
wordt ingezet op eigentijds en duurzaam onderwijs!
Voor u als ouder is het interessant dat er een nieuwe vakantieregeling is voor het schooljaar
2021-2022. Er is gekozen voor 2 weken mei-vakantie. Enkele dagen zijn nog open. Dat wordt
per vestiging ingevuld. Tenslotte is het voor een ‘Leienaar’ heel belangrijk dat 3 oktober
eindelijk weer gevierd kan worden en voor een andere school op een andere plek is de
kermis weer uitermate belangrijk.

