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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 20 mei 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 
Frank de Jager.   
Marloes van der Beek 
 

  

1 
 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2 Intern overleg GMR (besloten) 

a. Verslag vorige vergadering. 

De GMR-leden hebben een paar opmerkingen. Het verslag zal worden aangepast. 

b. Voorbespreking agendapunt 5. 

Voortgangsrapportages CvB: De voortgangsrapportages van onderwijskwaliteit en HR 

ontbreken bij de stukken. 

Werkverdelingsplan: de PMR moet met diverse onderwerpen instemmen. In 

teamvergaderingen, waarbij de PMR-leden aanwezig zijn worden besluiten genomen en 

deze worden vervolgens geagendeerd als mededelingen bij MR-vergaderingen. Dit 

onderwerp moet besproken worden door de medezeggenschapsraden met betreffende 

directeuren. 

c. Terugkoppeling gesprekken openbaar onderwijs. 

Voorafgaand aan de vorige vergadering heeft een drietal GMR-leden een gesprek 

gevoerd met een deel van de raadscommissie van de gemeente Stadskanaal. De GMR-

leden hebben een onplezierig gevoel overgehouden over dit gesprek. Er is hierover  

door de bestuurder contact opgenomen met de voorzitter van de raadscommissie, de 

wethouders en de burgemeester en de lucht is geklaard.  

d. Financiën, werkgroep. 

De werkgroep ‘Financiën’ is in 2019 nog niet bij elkaar geweest. Dit wil de GMR graag 

anders zien. Ook al is er geen MARAP, de commissie moet wel in overleg met de 

controller. 

3 Vaststellen agenda. 

Het onderwerp sportbeleid wordt aan de agenda toegevoegd. 

4 Mededelingen en post. 

Geen. 
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5 Agendapunten en mededelingen CvB. 

a. Huisvestingsplan 

De heer Slatius, medewerker financiën en huisvesting, licht de stand van zaken van het 

huisvestingsplan van Scholengroep OPRON toe.  

Doelstelling en ambities. 

De doelstelling van het huisvestingsplan is het in beeld brengen van de knelpunten. Ook 

zijn er ambities in het huisvestingsplan opgenomen, zoals nieuwbouw, verbouw, 

modernisering.  Als succes kunnen bijvoorbeeld worden genoemd de nieuwbouw van 

de obs Hagenhofschool en de nog te realiseren ver-/nieuwbouw van de 

schoolgebouwen in Muntendam. Duurzaamheid/energiemonitoring en de vorming van 

IKC’s zijn belangrijke onderwerpen in het huisvestingsplan.  

Leegstand. 

Binnen OPRON is sprake van leegstand. Op basis van het leerlingenaantal wordt de 

huisvesting berekend. Mocht de huisvesting meer m3 bevatten dan de uitkomst van de 

berekening op basis van het leerlingenaantal, dan is er sprake van leegstand. Door het 

sluiten van een drietal scholen vermindert de leegstand en het tekort in de begroting op 

huisvesting.  

Verhuurbeleid. 

Het verhuurbeleid wordt geactualiseerd en met gebruikers zal alles contractueel 

worden vastgelegd. 

Eigendom gebouwen. 

Het juridisch eigendom van de gebouwen ligt bij de scholen, het economisch eigendom 

ligt bij de gemeenten. Sinds 2015 ligt het onderhoud bij de schoolbesturen. Tekorten 

komen ten laste van OPRON. Bij groei neemt het bestuur contact op met de gemeente 

en wordt er geprobeerd om de gemeente mee te krijgen met de plannen.   

 

De speerpunten van het huisvestingsplan en een overzicht van de actuele stand van 

zaken van de gebouwen zal aan de GMR leden worden verstrekt. Het onderwerp wordt 

volgende keer weer geagendeerd en eventuele vragen worden teruggekoppeld naar de 

medewerker financiën en huisvesting. 

b. Voortgangsrapportages CvB. 

De GMR was in de veronderstelling MARAPS en de concept Jaarrekening te ontvangen. 

OPRON heeft een nieuwe accountant, de accountant onderzoekt de cijfers grondig en 

stelt veel vragen. Op 6 juni worden de jaarcijfers besproken door de auditcommissie en 

vervolgens worden de cijfers verstrekt aan de GMR.  De bestuurder heeft inzicht in de 

stand van zaken, maar beschikt nog over voorlopige jaarcijfers. De MARAP van het 

eerste kwartaal van 2019 wordt op korte termijn verwacht. Voor de vergadering van 24 

juni worden de MARAP en de jaarcijfers geagendeerd.  

Overzicht onderwijskwaliteit:  

De GMR zou graag een overzicht van de kwaliteit van de scholen ontvangen. In de 

volgende voortgangsrapportage van de afdeling onderwijs en kwaliteitszorg wordt de 

kwaliteit van de scholen weer besproken. 

Verzuimcijfers: 

De verstrekte verzuimcijfers moeten AVG-proof zijn. Het verzuimpercentage zoals in de 

MARAP is AVG-proof en kan worden gedeeld met de GMR.  Het verzuimpercentage 

daalt op dit moment nog niet. Er is sprake van een aantal nieuwe verzuimgevallen. In de 

volgende GMR-vergadering wordt het verzuimpercentage nader besproken.  
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c. Geactualiseerd verzuimbeleid. 

Het verzuimbeleid is geactualiseerd en bij de GMR is het verzoek tot instemming 

ingediend. 

d. Strategisch beleidsplan. 

De A3 is een ‘foto’ van het beleid voor de komende vier jaar. De visie en de missie zijn 

uitgewerkt aan de hand van de kernwaarden. Op basis van de bovenschoolse visie en 

missie kunnen de scholen hun eigen visie, missie en kernwaarden bepalen. De A3 is op 

hoofdlijnen geformuleerd; de acties en resultaten worden verder uitgewerkt in 

actieplannen. De actieplannen, met smart geformuleerde doelen, kunnen concreet 

worden gemonitord. 

e. Toekomst OPRON 

Door de meivakanties van OPRON en OPOS zijn er op dit moment niet veel nieuwe 

ontwikkelingen te melden. Binnenkort gaan een leerkracht en een ib-er op een OPOS 

school toelichten hoe e.e.a. bij OPRON geregeld is. Op 24 mei a.s. is er weer een 

stuurgroepvergadering. Tijdens deze vergadering zal er gekeken worden of er al scholen 

zijn die richting een keuze gaan en wordt de verdeelsleutel van de middelen besproken. 

Tijdens de vergadering van de GMR op 8 juli a.s. zal de projectleider de ontwikkelingen 

toelichten.  

f. VOG beleid. 

Er is beleid opgesteld hoe als scholengroep om te gaan met de VOG. Bij de GMR is het 

verzoek tot instemming ingediend.   

g. Werkverdelingsplan 

Hoe is de ontwikkeling binnen OPRON en hoe gaat het binnen de verschillende scholen? 

OPRON heeft geen monitoringssysteem op het werkverdelingsplan, omdat dit een 

schoolaangelegenheid is. Het OBM heeft een tool ontwikkeld voor het 

werkgelegenheidsbeleid. De voorzitter van het voormalige actieteam ‘taakbeleid’ gaat 

kijken of deze tool interessant en verrijkend is voor de scholen van OPRON.  

Advies en instemming medezeggenschapsraden.  

Het blijkt dat er op een aantal scholen in teamvergaderingen, waarbij de PMR-leden 

aanwezig zijn, besluiten worden genomen. Deze besluiten worden vervolgens 

geagendeerd als mededelingen bij MR-vergaderingen. Dit is geen correcte gang van 

zaken. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn van de directeur om de instemming 

tijdens de MR-vergadering te laten plaatsvinden. Tijdens het directieberaad zullen de 

directeuren worden geattendeerd hoe om te gaan met adviesaanvragen en 

instemmingsaanvragen.  

Sportbeleid. 

Wat is de visie van OPRON op het gymbeleid van de scholen. Is er een bovenschools 

gymbeleid? Elke school verzorgt twee keer per week vanaf groep 3 t/m groep 8 gymles. 

Eén les per week wordt gegeven door een vakleerkracht en de andere les wordt 

gegeven door een leerkracht met gymbevoegdheid. Het is de GMR ter ore gekomen dat 

er op sommige scholen geen lessen door een vakleerkracht gegeven worden. Dit is 

onjuist, omdat op alle scholen zijn vakleerkrachten werkzaam. Het verzorgen van de 

gymlessen conform het beleid zal worden meegenomen naar het directieberaad. In de 

volgende GRM volgt hier een terugkoppeling.  

6 Rondvraag met het CvB. 

- De bestuurder vraagt in hoeverre de GMR met elkaar heeft gesproken over de WNR. De 

GMR heeft dit onderwerp niet behandeld. Het lijkt de bestuurder goed om het hier een 

keer over te hebben.  



- 4 - 
  

- Het Vervangingsfonds biedt aan om mee te kijken met het verzuim. Gezien de signalen 

binnen OPRON gaat OPRON hierin participeren. Gevraagd wordt of er een PGMR-lid wil 

meelopen in dit project. 

- De directeur van de Margaretha Hardenbergschool is als gast aanwezig bij de GMR 

vergadering en vertelt kort iets over de school.  

7. Pauze 

8. Instemming 

De GMR stemt in met het geactualiseerde verzuimbeleid.  

De GMR stemt in met het VOG-beleid. 

9. Verkiezingen 

Er is nog steeds een aantal vacante plekken. Mevrouw Noordhuis en mevrouw Burgmans 

zijn als gast aanwezig bij de GMR-vergadering en zullen aangeven of ze al dan niet willen 

toetreden als GMR-lid. De heer Jager geeft aan in verband met een nieuwe baan bij een 

andere organisatie met ingang van 1 augustus de GMR te verlaten.  

10. Takenlijst GMR. 

Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 

11 Actiepuntenlijst. 

Niet aanwezig. 

12. Rondvraag. 

Verplaatsen vergadering 24 juni: er is besloten om de vergadering op 24 juni gewoon door 

te laten gaan.  

Huisvesting: vragen over de huisvesting kunnen tijdens de volgende vergadering besproken 

worden. 

Bezoek MR: een GMR lid heeft een vergadering van de MR Westerschool Wildervank 

bijgewoond. 

WNR: de GMR-leden zullen zich inlezen in de WNR en het onderwerp wordt voor de 

volgende GMR-vergadering geagendeerd.  

Toetreding GMR: De voorzitter vraagt mevrouw Burgman of ze wil toetreden tot de GMR.  

Het antwoord is positief.  

Werkgroep MR/GMR avond: graag nog voor de zomervakantie met een voorstel voor de 

avond in november komen. 

13. Sluiting. 
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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 

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

25-02-2019 PL Uniforme telefoonregeling Ja 

25-02-2019 PL Pilot bedrijfsmaatschappelijk werk Ja 

20-05-2019 PL Verzuimbeleid Ja 

20-05-2019 PL VOG-beleid 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 

    

 
 


