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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 19 november 2018 
Plaats: Bestuurskantoor Scholengroep OPRON, Schaepmanstraat 25 te Veendam 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: 
 
 
 

Oudergeleding: Patricia Boerma, Cecile Oosting, Evalien de Jonge, Ramon Huberts en 
Paulien Staal 
Personeelsgeleding: Jacqueline Harkema (vz.), Hendrik Lubben (secr), Conny Geerlings, 
Marloes van der Beek en Frank de Jager 
 

  

1 
 

Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2 Intern overleg GMR  
a. Verslag vorige vergadering. 

N.a.v.: 
Hoe worden de speerpunten geborgd? Het DB van de GMR zal de speerpunten 
monitoren. 
Het verslag wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld. 

b. Inhoud GMR/MR bijeenkomst. 
De gezamenlijke bijeenkomst op 26 november a.s. wordt een interactieve avond. 

c. Financiën/begroting. 
Vragen over de begroting worden ter beantwoording per mail voorgelegd aan de 
controller. De commissie financiën van de GMR neemt binnenkort de begroting door 
met de controller. Na goedkeuring door de commissie financiën verleent de GMR een 
positief advies.  

d. Verslag GMR/RvT. 
Laatste zin: de zorg is niet vanuit de GMR geuit. Dit was een vraag van de voorzitter van 
de RvT. Graag laten wijzigen in: Desgevraagd heeft de voorzitter van de GMR de zorg 
geuit 

e. Concept jaarplanning. 
In de concept jaarplanning staan heel globaal de te bespreken onderwerpen vermeld. 
Deze jaarplanning kan worden aangevuld met onderwerpen vanuit de GMR. Ook de 
speerpunten zullen op de jaarplanning worden vermeld. 

f. Nieuwsbrief OPRON 
De GMR zal periodiek zorgen voor input voor de nieuwsbrief.  

3 Vaststellen agenda. 
De agenda wordt vastgesteld. 

4 Mededelingen en post. 
Geen 

5 Agendapunten en mededelingen CvB 
a. ICT door Albert Gangelhof 

De ICT-coördinator van OPRON, Albert Gangelhof, geeft een presentatie over de stand 
van zaken van de bovenschoolse ICT. ICT is een van de speerpunten van de GMR. 

b. Begroting/formatie. 
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De leden van de GMR hebben de begroting ontvangen en doorgenomen. Op- en 
aanmerkingen worden voorgelegd aan de controller en deze zullen schriftelijk 
beantwoord worden. 
Uiterlijk tijdens de GMR-vergadering op 11 januari 2019 brengt de GMR advies uit over 
de begroting. 

c. Uitrol koersplan/start actieteam nieuw koersplan. 
N.a.v. 
Het valt op dat de meeste deadlines verstreken zijn en dat niet alle doelstellingen zijn 
behaald. OPRON gaat naar een nieuwe planperiode. Er moet gekeken worden hoe hoog 
het ambitieniveau is, wat haalbaar is en wat de visie is. Ook wordt gekeken naar welke 
onderwerpen er uit het oude koersplan meegenomen moet worden. 
Gedrags- en omgangsregels: De juiste inkleding van dit onderwerp is een belangrijk 
onderdeel. Er zal vorm aan dit thema worden gegeven (valt onder het gebied 
veiligheid). 
PLG’s: In de jaarplanning staan de PLG’s opgenomen. De PLG’s Rekenen, Taal, ICT en 
Onderbouw zijn opgestart.  De volgende PLG is 28 november. De uitnodigingen voor 28 
november worden binnenkort verzonden.  
Start actieteam nieuw koersplan: Onlangs is de eerste bijeenkomst van dit actieteam 
geweest.  De naam wordt gewijzigd van ‘Koersplan’ in ‘Strategisch beleid’. Alleen het 
goede uit het huidige Koersplan wordt meegenomen en er wordt een frisse start 
gemaakt. Tijdens de eerste bijeenkomst is er gesproken over de inrichting en op welke 
manier het door iedereen gedragen moet gaan worden. Op maandag 26 november 
vindt de tweede bijeenkomst plaats. Tijdens de volgende GMR-vergadering zal de 
bestuurder de GMR informeren over de opbrengsten van het actieteam.  

d. Opstellen MR-code. 
De bestuurder heeft inmiddels kennis gemaakt met 2/3 van de 
medezeggenschapsraden van de scholen die onder OPRON vallen. Ze merkt dat er grote 
verschillen zijn binnen de verschillende medezeggenschapsraden op het gebied van 
cultuur en professionaliteit. Ook valt op dat er niet overal roosters van aan- en aftreden 
worden gehanteerd. Het huishoudelijk reglement, de statuten en het MR-regelement 
zijn aangeboden aan de medezeggenschapsraden. Er moeten randvoorwaarden 
gecreëerd worden voor de medezeggenschapsraden en de leden moeten zich serieus 
genomen voelen.  
Dit onderwerp komt ter sprake tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 26 november  
en komt terug in de volgende vergadering. 

e. Financiën 
In het kader van eigenaarschap/ondernemerschap is vorig jaar besloten dat de reserves 
op de scholen zouden blijven. Dit is vorig jaar bewust nog niet consequent toegepast, 
maar met ingang van het huidige schooljaar komen de plussen en de minnen ten laste 
van de school.  

f. Overzicht actieteams. 
Geen opmerkingen. 

g. Kort voorstellen obs Noorderbreedte. 
Dino Andriol, directeur Noorderbreedte, presenteert op een compacte wijze zijn school. 
Hij is positief over de voortgang van zijn opdracht, de ontwikkeling van de school en de 
samenwerking van de collega’s. 

h. Rondvraag: 
- Wordt de overgang PO/VO ook geëvalueerd? Dat gebeurt zeker. Wettelijk is 

bepaald dat de basisschool de leerlingen 3 jaar volgt. Elke directeur heeft dit voor 
zijn/haar eigen school goed in beeld. 

6 Pauze. 
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7. Verkiezingen. 
Het is belangrijk om de vacatures in de GMR te benoemen tijdens de gezamenlijke 
bijeenkomst op 26 november. 

8. Taakbeleid, stand van zaken. 
Er wordt een rondgang gehouden langs alle scholen om te kijken hoe er met het taakbeleid 
wordt gewerkt, er wordt geïnventariseerd hoe andere besturen omgaan met het taakbeleid 
en er wordt gekeken hoe e.e.a. omtrent het taakbeleid staat vermeld in de geldende CAO.  
Uiteindelijk ontstaat er een uniform taakbeleid voor alle OPRON scholen, dat afgestemd 
blijft op de geldende CAO. 

9. Concept jaarverslag.  
N.a.v. 
- Bij de vooruitblik zullen de speerpunten worden benoemd. 
- De vergoeding voor de penningmeester van de GMR wordt verwijderd. 

10. Zelfevaluatie GMR 
N.a.v. 
Het blijft belangrijk dat er in de GMR niet schoolspecifiek wordt gehandeld. Op deze manier 
blijft de GMR zo objectief mogelijk. 

11. Actiepuntenlijst. 
257 is gereed.  

12. Rondvraag. 
- ICT-begroting: is het begrote bedrag toereikend? De investering in de ICT wordt 

door de middelen beperkt.  
- Fusie Muntendam: hier kan de GMR geen standpunt over innemen omdat het hier 

één school betreft.  
- Kwaliteitsbeeld scholen: komt terug in de vergadering op 11 januari 2019. 
- Effecten van continuroosters: is er al genoeg informatie beschikbaar uit evaluaties? 
- Huisvestingsplan: nogmaals bespreken. 
- Fusie De Butte/De Braskörf op 1 augustus 2016: komt terug in de volgende 

vergadering 
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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 

    

    

 


