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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 17 september 2018 
Plaats: Bestuurskantoor Scholengroep OPRON, Schaepmanstraat 25 te Veendam 
Aanvang: 19.00 uur 
Aanwezig: 
 
 
Afwezig: 

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

Gasten: Mw. Staal (kandidaat ol) 

1 
 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2 Intern overleg GMR  
a. Afscheid de heer E. Beens.  

Onder het genot van een traktatie door de heer Beens wordt afscheid genomen van 
hem als GMR-lid. 

b. Verslag vergadering 25 juni. 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

c. Inhoud/doel overleg GMR/MR in november. 
Wordt behandeld bij agendapunt 8. 

d. Financiën, verslag auditcommissie. 
Geen bijzonderheden 

e. Verslag RvT 
Ter informatie verstrekt. 

3 Vaststellen agenda. 
Aan agendapunt 8. worden de onderwerpen ‘inhoud/doel van het overleg GMR/MR en ‘de 
speerpunten van de MR voor het komende schooljaar’ toegevoegd. 

4 Mededelingen en post. 
- De GMR heeft een e-mailbericht van de MR Inspecteur Amerikaschool ontvangen met 

het verzoek aan te schuiven bij een MR-vergadering op deze school. De GMR besluit dat 
er geen vertegenwoordiger van de GMR bij de vergadering zal aanschuiven en dat de 
vragen per e-mail zullen worden beantwoord. 

5 Agendapunten en mededelingen CvB. 
a. Voorstellen Linda Kuiper (adviseur onderwijs en kwaliteit). 

Mevrouw Kuiper, per 1 augustus adviseur onderwijs en kwaliteit van Scholengroep 

OPRON, stelt zich voor en deelt haar eerste ervaringen met de GMR. 

b. Voortgangsrapportages. 
CvB-RvT: geen op-/aanmerkingen 

MARAP: geen op-/aanmerkingen 

c. SOP, stand van zaken.  
Uit een inventarisatie door het OET blijkt dat alle scholen ressorterend onder de 
scholengroep beschikken over een SOP.- 
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d. Inschaling IB-ers.   
Het CvB heeft besloten dat de IB-ers teruggeplaatst worden in de LB-schalen Dit vindt 
plaats met terugwerkende kracht tot januari 2018. De IB-ers hebben hierdoor een beter 
doorgroeiperspectief. De IB-ers blijven in de functie IB en komen niet in de functie 
Leerkracht.  

e. Werkdrukregeling, stand van zaken. 
Een aantal scholen is nog druk doende met de werkdrukregeling. Het onderwerp wordt 
daarom voor de volgende vergadering nogmaals geagendeerd. De afdeling HR zal een 
overzicht opstellen van de inzet van de werkdrukmiddelen per school. 

f. Ziekteverzuim.  
In de maand augustus is het ziekteverzuim gedaald naar 2,9%. Daarbij moet wel 
genoemd worden dat het ziekteverzuim in juni en juli een beetje is gestegen. Het 
verzuim veroorzaakt door gedrag/werkdruk is sterk gedaald. Het verzuimpercentage 
bestaat nu nog voornamelijk uit verzuim met een medische oorzaak. Het spreekuur van 
de bedrijfsarts vindt plaats in het bestuurskantoor op de meest rustige dag van de 
week, de woensdag. Mochten er signalen binnenkomen bij de GMR over de locatie van 
het spreekuur, dan dit graag doorgeven aan de afdeling HR.  

g. Privacyreglement. 
Het privacyreglement is erg technisch. Het voorliggende stuk is dekkend genoeg als het 
gedeeld wordt in de organisatie. De GMR stemt voorlopig in met het reglement en 
evalueert over een half jaar (op actielijst) 

h. Eerste indruk nieuwe bestuurder. 
De bestuurder heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met alle medewerkers van het 
bestuurskantoor. Opvallend dat de onderwerpen rust, verbinding en stabiliteit vaak 
terugkwamen tijdens deze gesprekken. Deze onderwerpen komen ook terug tijdens de 
kennismakingsbezoeken aan de scholen. De bestuurder merkt op dat er grote 
verschillen zijn tussen de cultuur binnen de scholen.  

6 Pauze. 

7. Verkiezingen. 
De personeelsgeleding bestaat op dit moment uit vijf leden en de oudergeleding uit vier. De 
huidige voorzitter heeft aangegeven haar lidmaatschap te willen beëindigen. Dit betekent 
dat de GMR op zoek moet naar een nieuwe voorzitter, bij voorkeur uit de oudergeleding. Er 
zijn geen gegadigden uit de oudergeleding die het voorzitterschap op zich willen nemen. 
Besloten wordt dat mevrouw Harkema, nu al voorzitter a.i., voorlopig het voorzitterschap 
voortzet. De zoektocht naar nieuwe personeelsleden gaat door. Mevrouw Staal geeft aan 
lid te willen worden van de GMR (oudergeleding) 

8. a. Taakbeleid, stand van zaken. 
De bijeenkomsten van de werkgroep taakbeleid worden bijgewoond door een 
vertegenwoordiging van de GMR. Vanaf volgend schooljaar moet het taakbeleid 
eenduidig zijn voor alle scholen ressorterend onder OPRON. 

b. Speerpunten GMR schooljaar 2018-2019. 
Taakbeleid blijft ook schooljaar 2018-2019 een speerpunt. De leden van de GMR 
denken na over verdere speerpunten voor het huidige schooljaar. Het onderwerp wordt 
nogmaals geagendeerd voor de volgende vergadering. 

c. Onderwerpen gezamenlijk overleg GMR/MR/directeuren.  
De uitnodigingen moeten voor de herfstvakantie naar de medezeggenschapsraden en 
de directeuren worden verzonden. Op 15 oktober, volgende GMR vergadering, is het 
voorstel klaar.  

9. Actiepuntenlijst 
248, 249, 252 en 253 zijn gereed 

10. Rondvraag. 
Geen. 
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Schooljaar 2018-2019 
 
Instemming: 
 
De leden van de GMR zijn verzocht om instemming over: 
 

Datum Geleding Onderwerp Instemming 

17-09-2018 PL Privacyreglement Ja, evaluatie 
in maart/april 
2019 

    

    

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

Datum Geleding Onderwerp Advies 

    

    

 


