
- 1 - 
  

                                                                                   

               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 25 juni 2018 
Plaats: SBO Wim Monnereauschool, Boven Westerdiep 10 te Veendam 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: 
 
 
Afwezig: 

Oudergeleding: Evalien de Jonge 
Personeelsgeleding: Jacqueline Harkema (vz a.i.), Hendrik Lubben (secr), Erik Beens 
en Frank de Jager 
Patricia Hoogerwerf (oudergeleding/vz), Patricia Boerma (oudergeleding/vz) en Marloes van 
der Beek (personeelsgeleding) 

Gasten: Mw. Oosting (kandidaat OL), mw. Rouw (kandidaat PL) 

1 
 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2 Intern overleg GMR  
a. Vergadervoorstel.  

Het voorstel om de vergaderingen te laten rouleren op de verschillende scholen is op 
dit moment praktisch gezien niet uitvoerbaar. Er zal in de toekomst gekeken worden of 
er een roulatiesysteem met twee tot drie scholen kan worden opgesteld. 

b. Nieuwsbrief OPRON.  
Ter informatie. 

c. Verslag vorige vergadering. 
Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld. 

d. Inhoud/doel overleg GMR/MR in november. 
De insteek moet de samenwerking tussen de GMR/MR en directeuren zijn. Gezamenlijk 
moet er worden gekomen tot een goede medezeggenschap binnen OPRON. De 
medezeggenschapsraden zouden ook meer onderling met elkaar in contact moeten 
komen, zodat ze zich met onderwerpen die spelen op meerdere scholen kunnen 
wenden tot de GMR. De GMR organiseert de avond met de bedoeling dat de 
medezeggenschapsraden elkaar zullen vinden.  

e. Verslag RvT en directieberaad. 
Ter informatie. 

f. AVG. 
Naar aanleiding van de notulen van de vorige GMR-vergadering is de AVG nogmaals 
geagendeerd. Op de scholen is nog niet veel geregeld. Dit moet worden opgepakt en zal 
met de bestuurder worden besproken. 

3 Vaststellen agenda. 
Aan punt 5b. worden de voortgangsrapportages toegevoegd. 

4 Mededelingen en post. 

5 Agendapunten en mededelingen CvB 
a. Voorstellen nieuwe bestuurder. 

De huidige bestuurder deelt zijn ervaringen/samenwerking met de GMR tijdens de 
afgelopen vier jaren met de nieuwe bestuurder.  
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De nieuwe bestuurder stelt zich voor, vertelt de GMR iets over haar privéleven, haar 
carrière en haar beslissing om te solliciteren naar de functie van bestuurder van 
OPRON.  
De nieuwe bestuurder vindt het prettig om alvast gezichten bij de GMR te hebben en 
hoopt op een prettige samenwerking. 

b. Financiën/MARAP. 
Een afvaardiging van de GMR heeft samen met de controller de MARAP doorgenomen. 
Ook is er tijdens het gezamenlijk overleg tussen de GMR en de RvT gesproken over de 
financiële situatie van OPRON. Door de RvT is toegezegd het verslag van de 
maandelijkse auditcommissie met de GMR te delen. Het is positief te melden dat 
OPRON op dit moment dusdanig in control is dat het weerstandsvermogen weer kan 
groeien.  
Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim blijft dalen. In mei komen we uit op een 
verzuimpercentage van 6%. Richting de zomervakantie stroomt nog een aantal 
langdurig zieke medewerkers uit, waardoor het verzuimpercentage nog verder zal 
dalen. Er is een start gemaakt met de duurzame inzetbaarheid en dit zal zich nog verder 
moeten beklijven. 
Voortgangsrapportage CvB-RvT algemeen:  
De Oleander: de inspectie heeft een hoopvolle terugkoppeling gegeven van de 
ontwikkelingen op De Oleander. Het didactisch handelen, de toepassing van de 
leerlingondersteuning en de eindopbrengsten zijn op dit moment nog niet op een 
dusdanig niveau dat de inspectie op dit moment een voldoende predicaat kan 
toekennen. De Oleander is een school die erg kwetsbaar is en waar nog veel moet 
gebeuren. 
Westerschool Wildervank: de afgelopen twee jaren zijn de eindopbrengsten op deze 
school onvoldoende. Mocht dit volgend schooljaar nog een keer voorkomen, dan krijgt 
deze school het predicaat ‘zwak’. De school komt onder verscherpt intern toezicht en er 
wordt op dit moment samen met de school gekeken hoe dit interne toezicht vorm moet 
krijgen om te voorkomen dat de school dit predicaat krijgt toegekend. De adviseur 
onderwijs en kwaliteitszorg zal volgend schooljaar dicht op de Westerschool 
Wildervank, De Oleander en de Meester Neuteboomschool zitten. 
Tandem directie-ib: de tandems directie-ib voor volgend schooljaar zijn ingericht.  
Kweekvijver: de start van de kweekvijver is een jaar vooruit geschoven omdat de opzet 
van de interne kweekvijver niet aansloot bij de beleving van de geïnteresseerde 
collega’s en OPRON dit schooljaar niet beschikt over voldoende ruimte in de 
beschikbare middelen.  
Verslag vergadering RvT/CvB 9 april:  Uit het verslag blijkt dat een aantal scholen geen 
SOP heeft. De GMR wil graag weten wat de stand van zaken op dit moment is. De 
bestuurder zal dit navragen bij de adviseur onderwijs en kwaliteitszorg.  

c. Formatie, stand van zaken. 
De laatste vacatures worden deze week ingevuld. Positief om te melden is dat alle vaste 
medewerkers een plaats binnen de scholengroep hebben gevonden.  
OPRON ontving in het verleden niet veel externe sollicitaties. Dit is veranderd; op dit 
moment ontvangt OPRON juist veel sollicitaties van externe kandidaten. De HR-
manager heeft het idee dat OPRON ook extern in een positiever daglicht komt te staan.  
Het was altijd lastig om gespecialiseerd personeel te vinden voor de MH-school en de 
WMS. Dit jaar is het gelukt om de vacatures op deze scholen op een eenvoudige manier 
in te vullen.  

d. Werkdrukregeling.  
Op sommige scholen is de inzet van de werkdrukmiddelen al in kannen en kruiken, 
maar er zijn ook nog scholen die hier na de zomervakantie invulling aan gaan geven. 
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Wel is duidelijk dat veel werkdrukmiddelen worden gebruikt voor de inzet van 
onderwijsassistenten.  

e. Functieprofielen.  
Deel twee van de functieprofielen is in april door de GMR ontvangen. De GMR stemt in 
met deze profielen, waardoor deze nu kunnen worden gewaardeerd.  

f. Onderhandelaarsakkoord.  
Een nieuwe CAO roept veel vragen op en er ontstaan altijd mazen in de wet. Zodra de 
nieuwe CAO concreter is zullen de medewerkers van de scholengroep worden 
meegenomen in de nieuwe regelgeving.  
Vorig jaar zijn de ib-ers van de OP-schalen naar de OOP-schalen gegaan. Dit kan door de 
nieuwe CAO negatieve financiële consequenties hebben. Er is een brief verzonden naar 
de ib-ers over de mogelijke keuze om de ib-ers terug te plaatsen naar een OP-schaal. 
Het is nooit de bedoeling geweest dat de inschaling negatieve financiële consequenties 
met zich mee zou brengen voor deze groep medewerkers. 

g. Taakbeleid. 
Het actieteam taakbeleid komt op 26 juni voor de tweede keer bijeen en zal vragen 
formuleren voor het toekomstige taakbeleid van OPRON. Deze vragen zullen op 10 juli 
a.s. besproken worden met een medewerker van het AOB. 

h. AVG. 
Er is een beschrijving van de do’s en de dont’s in het kader van de AVG verstrekt aan de 
directeuren, maar deze is nog niet overal op de werkvloer terecht gekomen. De GMR 
vraagt aan de bestuurder dit te bespreken in het directieberaad. 

i. Mededelingen bestuurder: 
Adviseur onderwijs en kwaliteitszorg: De huidige adviseur heeft een nieuwe betrekking 
aanvaard per 1 september a.s. OPRON kan zich niet permitteren om geen 
onderwijskundige adviseur te hebben. Vanuit persoonlijke netwerken is mogelijk een 
nieuwe adviseur gevonden, die na de zomervakantie de vacature in kan vullen. Er heeft 
een kennismaking plaatsgevonden tussen de kandidaat en de HR-manager. Mocht dit 
een positief gesprek zijn geweest, dan vindt op 29 juni een kennismaking met de 
directeuren, de IB-ers en het OET plaats. De bestuurder vraagt of de GMR akkoord kan 
gaan met deze manier van werving voor de tijdelijke invulling van de vacature.  
Sluiting Westerschool Stadskanaal: de leerlingen van groep 8 hebben kennisgemaakt 
met de middelbare scholen. Ouders zijn bezig afscheid te nemen en vinden dit lastig. Er 
wordt gezocht naar nieuwe scholen voor de resterende leerlingen. Het schoolgebouw 
zal een andere bestemming krijgen, ook dit zal impact hebben in de wijk. 
Directieberaad 28 juni: tijdens het directieberaad zal afscheid genomen worden van een 
aantal directeuren. Ook van de vertrekkende bovenschoolse medewerkers zal tijdens 
het directieberaad afscheid worden genomen.  Voorafgaand aan het directieberaad 
vindt er een scholingsochtend Passend Onderwijs plaats. Samen met Emiel van Doorn 
wordt de bedoeling van passend onderwijs met de ib-ers en de directeuren besproken. 
De leden van de GMR zijn van harte welkom om bij deze ochtend aanwezig te zijn. De 
uitnodiging voor deze scholingsochtend zal aan de GMR worden verstrekt. 

6 Pauze. 

7. Verkiezingen. 
De directeur van De Tandem zegt toe de voorzitter van de GMR in contact te brengen met 
een potentieel lid voor de oudergeleding. 
De GMR kan mevrouw Oosting (ouder Westerschool Wildervank) verwelkomen in de GMR 
als lid van de oudergeleding. Ze wordt per 1 augustus benoemd voor een periode van drie 
jaar.  
Mevrouw Rouw (medewerker Hagenhofschool) heeft een vergadering van de GMR 
bijgewoond en geeft aan graag de personeelsgeleding van de GMR te komen versterken. De 
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GMR besluit dat de samenstelling van de GMR moet worden gewijzigd in zes leden 
oudergeleding en zes leden personeelsgeleding. Dit betekent dat de statuten en 
reglementen moeten worden aangepast.  

8. Verslag GMR/RvT. 
Er was wederom sprake van een plezierige en constructieve bijeenkomst. 

9. Rooster van aftreden GMR. 
N.a.v.: 
De heer De Jager geeft aan zich terstond herkiesbaar te stellen.  
Er zijn in zowel de ouder- als de personeelsgeleding nog steeds vacatures. Er worden in 
september wederom verkiezingen uitgeschreven voor de personeelsgeleding. De vacatures 
zullen ook weer in de OPRON-nieuwsbrief worden geplaatst.  

9. Actiepuntenlijst. 
N.a.v.: 
Op de agenda van het directieberaad zal als vast punt worden opgenomen: 
Vragen/opmerkingen vanuit de GMR.  
De actiepunten 188 en 251 kunnen worden verwijderd. 

10. Rondvraag. 
- Afscheid huidige bestuurder: vier leden van de GMR wonen het afscheid van de 

bestuurder op 19 juli bij. 
- Op 10 juli vindt er een bijeenkomst plaats over de juiste invulling van het overleg 

tussen de GMR en de RvT.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het AOB.  
- Vacature adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg: gezien de tijd en de gevolgde 

procedure kan de GMR instemmen met de tijdelijke invulling van de vacature. Bij de 
vaste invulling van de vacature wil de GMR graag betrokken worden. 

 
 
Instemming: 
 
De leden van de GMR zijn verzocht om instemming over: 
 

Datum Geleding Onderwerp Instemming 

19-02-2018 PGMR + OGMR Functieprofiel nieuwe bestuurder 
Scholengroep OPRON 

ja 

25-06-2018 PGMR Deel twee van de functieprofielen  ja 

25-06-2018 PGMR Gevolgde procedure tijdelijke invulling 
vacature adviseur onderwijs en 
kwaliteitszorg 

ja 

 
 
Advies: 
 
De leden van de GMR zijn verzocht om een advies uit te brengen over: 
 

Datum Geleding Onderwerp Advies 

26-03-2018 PGMR + OGMR Vakantieregeling 
2018-2019 

Positief 

    

 


