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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 23 april 2019 
Plaats: Scholengroep Opron, Schaepmanstraat 25 te Veendam 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: 
 
 
 
Afwezig: 

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

  

1 
 

Opening. 
Jacqueline Harkema (vz) is deze GMR vergadering afwezig. Frank de Jager neemt de taak als 
voorzitter op zich voor deze vergadering. De voorzitter opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. In verband met de afwezigheid van de bestuursondersteuner (wegens 
ziekte) zijn helaas niet alle agendastukken (tijdig) meegestuurd.  

2 Intern overleg GMR (besloten) 
a.   Verslag vorige vergadering 
Pagina 2, punt 5b: niet alleen naar de directie maar ook naar de MR. Graag het personeel 
op de hoogte stellen van die toelichting. Dit punt moet naar de MR en aangepast worden in 
de notulen. Bestuurder gaat ervanuit dat directeuren dit naar hun personeel verspreiden. 
b.   Voorbespreking agendapunt 5. 
n.v.t.  
c.   Motie gesprekken openbaar onderwijs 
Voorafgaand aan de GMR vergadering heeft er een gesprek plaatsgevonden met de raad uit 
Stadskanaal. Dit gesprek ging voornamelijk over de sluiting van de Westerschool 
Stadskanaal. Gesprek verliep over het algemeen goed. 
d.   Financiën, werkgroep 
n.v.t. 
Standaard toevoegen aan de agenda: H. verslagen RvT & directieberaad. Vast onderwerp 
van maken. 

3 Vaststellen agenda. 
- De agenda wordt zonder wijzigingen/aanvullingen vastgesteld. 

4 Mededelingen en post. 
N.v.t. 

5 Agendapunten en mededelingen CvB. 
a. AVG/ICT door Albert Gangelhof, ICT-coördinator. 

De ICT–coördinator heeft een presentatie verzorgd omtrent AVG en de vragen van de 
GMR leden zijn beantwoord.  

b. Voortgangsrapportage oktober (Bestuurder) 
GMR krijgt de voortgangsrapportages nog schriftelijk.  Bestuurder doet nu korte 
mondelinge toelichting. Mogelijke vragen kunnen op de volgende vergadering naar 
aanleiding van de schriftelijke verslagen worden gesteld. 
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c. Geactualiseerd verzuimbeleid 
Het verzuimbeleid komt bij de volgende GMR vergadering ter instemming. 

d. Strategisch beleidsplan 
Op de scholen worden stappen gemaakt qua formulering van de missie en visie. 
Thema’s worden door de scholen uitgezet in het schooljaarplan, dit moet voor 1 
september 2019 gereed zijn. De volgende vergadering zit het A3 model bij de stukken, 
zodat de GMR hier kennis van kan nemen. 

e. Toekomst OPRON 
De intentieverklaring wordt door de voorzitter ondertekend na instemming GMR. GMR 
geeft aan dat dit onderwerp iedere keer op de agenda moet komen, met name om het 
tijdspad te bewaken. 
Het CvB heeft Scholengroep OPRON gepresenteerd op een bijeenkomst voor alle teams 
van de scholen van OPOS. Op dit moment is een projectleider gestart om e.e.a. in kaart 
te brengen per school en per bestuur; dit zal leiden tot een FER waarin de gevolgen van 
de overname voor een ieder duidelijk worden. 
Dit voorbereidende traject dat e.e.a. in kaart zal brengen moet vóór 1 juli zijn afgerond 
(vanuit de scholen van OPOS) zodat de scholen voor 1 juli een keuze kunnen maken. 
Vanaf 1 januari 2020 kunnen scholen zich officieel aansluiten bij OPRON, maar 
meedraaien met het nieuwe bestuur is voor alle partijen het meest wenselijk met 
ingang van het nieuwe schooljaar. GMR moet formeel instemming geven voor de 
overname. De projectleider bewaakt het tijdspad en het tijdig betrekken van de 
verschillende gremia. 

       De bestuurder houdt de GMR gedurende dit traject zorgvuldig op de hoogte.  
       Voorstel is om op 8 juli (avond) om 19.30 uur ook nog een GMR overleg in te plannen.  
f. Protocol lesuitval 

Duidelijk en helder. Echter bij hoofdstuk 1.2 loopt de zin niet goed: ‘Is te vinden (lees)’. 
Dit moet bijgesteld worden. 

g.    Werkverdelingsplan 
       Er is een inventarisatie gedaan wat betreft de voortgang van de scholen. PMR moet               
       instemmen met het werkverdelingsplan.  
       Het werkverdelingsplan moet op de agenda komen van de volgende vergadering. 

6 Rondvraag met CVB 
Verslag RvT 5-2-2019 
Het vernieuwend onderwijs vanuit Hoi Pippeloi komt ter sprake. Vanuit de GMR wordt de 
vraag gesteld wat dit precies inhoudt en of de GMR hierin wordt meegenomen. De 
bestuurder geeft aan dat de missie en visie van dit concept niet aansluiten bij OPRON, dit is 
ook de bevinding van de RvT, waardoor is besloten dat dit concept niet verder verkend 
wordt. 
 Verslag directieberaad 7-2-2019 
Vanuit het verslag heerst de volgende vraag: ‘Wat is een kweekvijver?’. De bestuurder geeft 
aan dat binnen schoolbesturen dit een gangbare term is voor het laten doorstromen van 
personeel naar een directiefunctie. Dit betreft vast personeel dat wil doorgroeien en 
daarvoor ook geschikt bevonden wordt. Vanuit de HR cyclus blijkt of een medewerker hier 
interesse voor heeft, dit signaal ontvangt OPRON vanuit de directeuren. Deze kweekvijver is 
op bestuursniveau. 

7. Verkiezingen 
Mevrouw Burgman gaat twee keer meedraaien met de GMR. Wellicht dat zij eind mei laat 
weten of zij deelneemt aan de GMR.  

8. Bespreekpunten GMR/RVT op 8-6-2019 (moet 11-06-2019) 
Update m.b.t. OPOS vanuit bestuurder, financiën, kwaliteit en strategisch beleidsplan.  
Nog meer onderwerpen? Mailen naar de secretaris.  
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9. Takenlijst GMR 
Niets ontvangen qua opmerkingen. Verschuiven naar de volgende vergadering.  

10. Terugkoppeling gedragsankers advies goed MR 
n.v.t.  

11. Actiepuntenlijst 
255 – kan eraf 
264 – komt in mei, komt Egbert tekst en uitleg geven 
265 – dit komt terug bij de volgende agenda.  
266 – kan eraf, is geregeld 
267 - gedaan 

12. Rondvraag  
- Hoe zit het met sportbeleid? De voorzitter van de vakleerkrachten zou hier antwoord 

op geven. Hoe zit dit per school/per gemeente? 

13. Volgende GMR data 
20 mei 2019 
11 juni 2019 RvT en GMR 
24 juni 2019 verzetten? Volgende GMR overleg bespreken 
8 juli 2019 

14.  Vergadering volgende GMR 
VOG beleid moet geagendeerd worden bij de volgende vergadering evenals het sportbeleid. 

15. Sluiting 

 
 


