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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 25 februari 2019 
Plaats: Scholengroep Opron, Schaepmanstraat 25 te Veendam 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: 
 
 
 
Afwezig: 

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

  

1 
 

Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2 Intern overleg GMR (besloten) 
a. Verslag vorige vergadering. 

Een aantal op-/aanmerkingen wordt verwerkt in het verslag. Na deze aanpassingen 
wordt het verslag vastgesteld. 

b. Concept jaarverslag GMR. 
Er staan nog een paar verkeerde jaartallen in het verslag. Dit zal worden aangepast.  

c. Financiën, werkgroep 
De werkgroep is sinds de vorige GMR-vergadering nog niet weer bijeen geweest. Er zijn 
geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

d. Verslag RvT 26-11-2018 
Ter informatie 

e. Nieuwsbrief OPRON 
Er is geen artikel geplaatst vanuit de GMR. Tijdens de GMR-vergaderingen zal besloten 
worden over welke items een artikel kan worden geschreven. 

f. Motie gesprekken openbaar onderwijs 
Op dinsdag 23 april van 18.00 – 19.00 gaat de Raadscommissie van de gemeente 
Stadskanaal in gesprek met de GMR. De GMR wordt tijdens dit gesprek 
vertegenwoordigd door Paulien Staal, Hendrik Lubben en Frank de Jager. Dit zal worden 
gecommuniceerd met de griffier van de gemeente Stadskanaal. 

g. Concept vakantieregeling. 
De vakantieregeling is afgestemd met alle aanpalende onderwijsorganisaties voor PO.  

h. Aanwezigheid workshopronde 27 maart a.s. 
De GMR is tijdens de workshopronde uitgenodigd om de GMR te promoten. Er wordt in 
klein comité nagedacht over promotiemateriaal. 

3 Vaststellen agenda. 
De agendapunten 5b en 5f worden gekoppeld. 

4 Mededelingen en post. 
Geen. 
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5 Agendapunten en mededelingen CvB. 
a. Managementrapportage t/m 12 2018 

Er is nog geen managementrapportage t/m 12 2018 verstrekt. Dit wordt een volgende 
keer meegenomen in de bespreking van de jaarcijfers. 

b. Geactualiseerd verzuimbeleid.  
Er zijn opmerkingen over de schrijfstijl waarop de HR-manager aangeeft dat het 
voorleggende beleidsstuk is geactualiseerd, maar niet is herschreven. Verder is een 
aantal verwijzingen in de tekst niet correct. Dit zal worden aangepast. 
Er wordt gekeken of het beleidsstuk voldoet aan de actuele versie van de AVG.  
Pilot bedrijfsmaatschappelijk werk. 
Naar aanleiding van het vernieuwde verzuimbeleid is de wens vanuit de directie en het 
bestuur ontstaan om naast de wijziging van dienstverlening van Arbodienst naar de 
Bedrijfsartsengroep ook de dienstverlening van de bedrijfsmaatschappelijk werker 
onder de loep te nemen. De afgelopen periode is er vanuit HR en het actieteam 
Duurzame Inzetbaarheid met de huidige dienstverlener en andere partijen uitgebreid 
gesproken. Graag wil OPRON naar aanleiding van de gevoerde gesprekken een pilot 
gaan inzetten met Bureau Noorderling. 
De ingangsdatum van de pilot is 1 maart 2019 (wenselijk) en de duur is maximaal 6 
maanden. 

c. Uitrol strategisch beleidsplan Opron 
Tijdens het directieberaad op 7 februari zijn er twee kernwaarden gekozen: vertrouwen 
en verantwoordelijkheid. Tijdens de werkbijeenkomst op 19 maart wordt het 
strategisch beleidsplan verder uitgewerkt. De GMR is ook voor deze werkbijeenkomst 
uitgenodigd. 

d. Volverklaring SO/SBO. 
Tot aan de zomervakantie worden geen leerlingen meer toegelaten tot het SO en SBO. 
De toestroom is dusdanig groot waardoor de groepen per 1 januari 2019 vol zijn. De 
volverklaring is een noodoplossing, maar de situatie op het SO/SBO laat het op dit 
moment  niet meer toe om op deze scholen nog leerlingen toe te laten.  
Het is belangrijk dat de veiligheid en orde in de groepen van het regulier onderwijs goed 
wordt gemonitord door de directeur en de leerkracht van betreffende school. Het CvB 
hoopt dat het huisvestingsprobleem van het SO/SBO op korte termijn wordt opgelost. 
Bij de start van het schooljaar, zonder het huisvestingsprobleem, hadden de klassen 
minder vol gezeten en hadden er meer kinderen kunnen instromen. Mochten we in het 
lopende jaar meer ruimte krijgen is het probleem nog niet direct opgelost. Het huidige 
probleem kan opgelost worden wanneer we voorafgaand aan het volgende schooljaar 
beschikken over voldoende ruimte en er meer formatie en de bijbehorende middelen 
beschikbaar kunnen worden gesteld om goed onderwijs te bieden aan betreffende 
leerlingen. Als tussenoplossing wordt er op dit moment veel gewerkt met 
arrangementen. 

e. Uniforme telefoonregeling. 
De regeling is besproken in het directieberaad op 7 februari jl. Er kunnen afspraken op 
individueel niveau gemaakt worden zolang er maar wordt gehandeld conform de 
richtlijnen van de uniforme telefoonregeling. 

f. Werkverdelingsplan. 
De scholen zijn geïnformeerd over het werkverdelingsplan. De informatie is verstrekt 
ter informatie voor de GMR. Het team op de school bepaalt hoe het werkverdelingplan 
op betreffende school er uit komt te zien. 

g. Inzet flexpoolers. 
Personen in de flexpool zijn leerkrachten en worden conform cao betaald. Ook de 
flexpoolers hebben voor- en nawerk.  In de basis hebben de flexpoolers veel werk en 
wordt er veel flexibiliteit van deze medewerkers gevraagd. Een flexpooler heeft 
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dezelfde inspanning als de vaste medewerkers op een school. De flexpoolers worden 
gemonitord door het actieteam Flexpool, de kwaliteit van de mensen in de flexpool 
wordt op deze manier bewaakt. Na een jaar wordt gekeken of betreffende flexpooler 
geschikt is voor een aanstelling als vaste kracht binnen OPRON. 
De afspraken met de flexpoolers zijn niet zoals deze geschetst worden door een GMR-
lid. Mochten er vragen zijn over de gemaakte afspraken met een flexpooler dan 
adviseert de bestuurder om hierover contact op te nemen met betreffende directeur. 

h. Fte berekening bij inval dagdeel. 
In de cao staat vermeld dat de minimale betrekkingsomvang 8 uur is en dat deze  
uitgedrukt wordt in een wtf van 0,2. Voor incidentele inzet geldt dat een dagdeel 5 uur 
(wtf van 0,125) is. De wtf berekening bij inval van een dagdeel wordt conform de 
geldende cao toegepast. De directeur is verantwoordelijk voor het invoeren van de 
juiste wtf in het systeem, waarbij de cao leidend is.  
De afdeling HR werkt met vastgestelde werkprocedures. Deze procedures kunnen 
worden ingezien bij de administratief medewerker op de school.  
De HR-manager neemt contact op met het administratiekantoor van OPRON en laat 
uitzoeken wat er exact in de cao wordt bedoeld en schrijft een memo over dit 
onderwerp. Het onderwerp wordt nogmaals geagendeerd voor de volgende GMR-
vergadering. 

i. Advies goed medezeggenschap. 
De GMR kan instemmen met het advies. Het document zal door de secretaris van de 
GMR worden verstrekt aan de medezeggenschapsraden op de scholen met het advies 
het te agenderen voor de MR-vergaderingen. 
Ook wordt de uitgebreide versie van het document geplaatst onder het kopje GMR op 
de website van OPRON. 

6 Rondvraag met het CvB. 
- Interim directeur obs De Oleander: het is de bedoeling dat er na de zomervakantie een 

directeur wordt aangesteld op obs De Oleander. 
- Staking: de stakingsbereidheid is geïnventariseerd. OPRON ondersteunt de staking en 

het doel, maar OPRON  betaalt het salaris niet door en verwacht dat de medewerkers 
de stakingskas aanspreken. De hierdoor vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan 
het budget maatwerk en mobiliteit en scholing en begeleiding. Hiermee komen de 
middelen weer terecht bij het personeel. 

- Obs Meester Neuteboomschool: de directeur van de Meester Neuteboomschool is 
aanwezig bij de GMR vergadering en vertelt in het kort over haar school. 

7. Pauze 

8. Verkiezingen 
Er is nog steeds sprake van een aantal vacatures. Tijdens de workshopronde op 27 maart 
wordt geprobeerd collega’s te motiveren. 
De afvloeiingslijst van de GMR wordt aangepast en er zal worden gezorgd voor een 
trapsgewijze afvloeiing. 

9. Takenlijst GMR 
De takenlijst van de GMR wordt geactualiseerd, waarbij de voorkeur uitgaat naar drie 
personen bij een taak. De geactualiseerde takenlijst wordt per mail verstrekt aan de GMR 
leden. 

10. Koppeling GMR/MR. 
De medezeggenschapsraden zoeken regelmatig contact met de GMR en daarom wordt het 
aanspreekpunt binnen de GMR voor de scholen weer in het leven geroepen.  De scholen 
worden verdeeld over de GMR-leden. De GMR leden zullen per mail (uniforme mail wordt 
opgesteld door de secretaris en de voorzitter) zich introduceren bij de 
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medezeggenschapsraden als aanspreekpunt. Vragen die niet direct door de GMR leden 
beantwoorden kunnen worden, kunnen worden ingediend bij de secretaris van de GMR.   

11. Evaluatie cursus MR-start. 
De inhoud van de onlangs georganiseerde cursus is als niet heel waardevol ervaren. De 
GMR beschikt over veel know-how en stelt voor om zelf een MR-cursus te organiseren. Na 
de zomervakantie komt dit onderwerp terug op de agenda 

12. Actiepuntenlijst.  
Niet aanwezig 

13. Rondvraag. 
- De GMR heeft vanavond advies/instemming gegeven over: 

o Concept vakantieregeling: positief advies. 
o Verzuimbeleid: opmerkingen worden verwerkt en het stuk moet de volgende 

keer opnieuw ter instemming worden aangeboden. 
o Telefoonregeling: instemming 
o Pilot bedrijfsmaatschappelijk werk: instemming.  

- Persoonlijke onderwerpen: Tijdens de GMR-vergaderingen dienen er geen persoonlijk 
onderwerpen te worden behandeld. De voorzitter vraagt om met haar of de secretaris 
vooraf kort te sluiten of onderwerpen al dan niet een GMR onderwerp zijn. 

 
 
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 

25-02-2019 PL Verzuimbeleid Nee, opmerkingen verwerken en 
nogmaals agenderen voor volgende GMR-
vergadering 

25-02-2019 PL Uniforme telefoonregeling Ja 

25-02-2019 PL Pilot bedrijfsmaatschappelijk werk Ja 

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

Datum Geleding Onderwerp Advies 

25-02-2019 PL Vakantieregeling Positief 

    

 
 


