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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 24 juni 2019 
Plaats: Scholengroep Opron, Schaepmanstraat 25 te Veendam 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: 
 
 
 
Afwezig: 

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

  

1 
 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 Intern overleg GMR (besloten) 

a. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld. 

b. Voorbespreken agendapunt 4. 
c. Werkgroep Financiën.  

De werkgroep stelt over het Jaarverslag en de Marap vragen op voor de bestuurder. Er 

worden door de controller kwartaalrapportages verstrekt. Deze kunnen door de 

werkgroep Financiën van de GMR worden besproken met de controller. 

d. Evaluatie gezamenlijk overleg GMR/RvT. 
Er was sprake van een open overleg en een prettige sfeer. Actuele onderwerpen zijn 

besproken. Tenminste twee leden van de RvT sluiten aan bij de GMR-vergadering over 

OPOS op 8 juli a.s. 

e. Actieteam verzuim. 
Mw. Harkema neemt namens de PGMR zitting in het actieteam Duurzaam en 
doelgericht werken.  

f. Nieuwsbrief. 

2 Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3 Mededelingen en post. 

Geen. 

4 Agendapunten en mededelingen CvB. 

a. Voortgangsrapportages/Marap 
N.a.v.:  

- Obs De Oleander is door de inspectie als voldoende beoordeeld. 

- Op ojbs De Ommewending is voor schooljaar 2019-2020 een interim directeur 

aangesteld, daarna zal er voor een structurele oplossing worden gezorgd. 

- Marap 1e kwartaal: de bestuurder licht de Marap mondeling toe. Het resultaat is op 

dit moment fors hoger dan begroot. Het ziekteverzuimpercentage blijft langer hoog 



- 2 - 
  

dan gewenst en is momenteel hoger dan het doelpercentage. De dalende trend is 

nog niet ingezet. De afdeling HR heeft een duidelijk beeld van de verzuimgevallen. 

Er wordt verwacht dat het verzuimpercentage de komende maanden zal dalen. Er 

wordt samen met het Vervangingsfonds gekeken of er preventief kan worden 

opgetreden, o.a. door het traject ‘Plan V’.  

b. Voortgang onderwijskwaliteit. 
De onderwijskwaliteit wordt o.a. door de onderwijskundige achtergrond van de 

bestuurder scherper in beeld gebracht. Daar waar de combinatie directeur/ib-er niet 

optimaal functioneert worden oplossingen gezocht. Er zijn inmiddels al drie nieuwe ib-

ers benoemd. Voor alle scholen met een verhoogd risico wordt een monitoringsplan 

opgesteld.  

De GMR ontvangt signalen dat de ib-er in de klas wordt gemist. Dit signaal wordt niet 

door de bestuurder herkend. De scholen zitten in de fase dat de kwaliteitsnorm helder 

is en iedereen weet wat er wordt verwacht. Nu kan de onderwijskwaliteit verder 

uitgebouwd worden. 

c. Bestuursverslag. 
Het bestuursverslag is vastgesteld. Behalve een vraag over de citoscores, heeft de GMR 

geen op-/aanmerkingen. 

d. Financieel jaarverslag. 
De financiële werkgroep bespreekt eventuele vragen met de controller 

e. Accountantsverslag. 
Vanwege de transparantie is het verslag verstrekt aan de GMR. 

De financiële werkgroep bespreekt het accountantsverslag met de controller. OPRON 

heeft een nieuwe accountant en deze heeft de financiële zaken zeer nauwkeurig 

doorgenomen. 

f. Verzuimpercentages. 
Onderwerp is besproken bij 4a. 

g. Evaluatie koersplan/strategisch beleidsplan. 
De tevredenheidsenquête door Scholen met Succes wordt in het najaar van 2019 

uitgevoerd.  

h. Toekomst OPRON. 
Op 25 juni is er een informatieavond waarbij OPOS, Ultiem, de projectleider en OPRON 

aanwezig zullen zijn. Tijdens deze informatieavond kunnen de laatste vragen worden 

gesteld. Het keuzemoment van 1 juli komt nu echt naderbij. Op 2 juli vindt er een 

ingelaste RvT-vergadering plaats over de besluitvorming inzake OPOS en op 8 juli vindt 

de ingelaste vergadering met de GMR over OPOS plaats. De bestuurder deelt zoveel 

mogelijk informatie van de scholen die overgaan naar OPRON. Scholen die na 1 juli a.s. 

een besluit nemen kunnen niet meer met ingang van het nieuwe schooljaar aanhaken.  

i. Verslagen RvT/directieberaad. 
Verslag directieberaad: de update van de actieteams wordt ter informatie aan de GMR 

verstrekt. 

Techniekonderwijs: vanaf 2020 is er de verplichting om het techniekonderwijs in het 

onderwijsaanbod op te nemen. Nog niet alle OPRON-scholen zijn klaar voor het 

opnemen van het techniekonderwijs. Er vindt een inventarisatie plaats op de scholen 

om te kijken of de scholen al ‘techniekproof’ zijn. 
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j. Strategisch huisvestingsplan. 
Tijdens de vorige GMR-vergadering heeft de medewerker huisvesting/financiën het 

huisvestingsplan toegelicht. Er zijn geen vragen vanuit de GMR over dit plan. 

k. Toekomst Dorpsschool Meeden. 
Geen opmerkingen. De school gaat onder de vlag van VCOMOG verder. Daar dit geen 

stichting is, is er sprake van een informele samenwerkingsschool. Dit is, onafhankelijk 

van elkaar, kortgesloten met de juristen van Verus en VOSABB. 

l.  Werkdrukmiddelen, evaluatie (concept). 

Uit de evaluatie blijkt dat alle scholen de werkdrukmiddelen hebben ingezet. De meeste 

middelen zijn ingezet voor een extra leerkracht in de school. Hoe dit op de school wordt 

ingericht is divers. Er wordt door het inzetten van deze middelen verlichting ervaren, 

maar deze verlichting is wel marginaal. 

m. WNRA, toelichting. 
De GMR-leden hebben zich ingelezen in de WNRA, maar het is niet helemaal duidelijk 

welke rol de GMR hierin speelt. De GMR mag meedenken over de inrichting van deze 

verplichting.  De WNRA gaat vooralsnog in op 1 januari 2020.  

n. Gymbeleid, toelichting. 
Tijdens de vorige vergadering is benoemd dat niet alle leerlingen les krijgen van een 

vakdocent. Uit navraag blijkt dat op één school één groep geen les krijgt van een 

vakdocent. Volgend schooljaar zal hiervan geen sprake meer zijn.  De HR-manager zal 

communiceren met de scholen dat er per groep twee keer per week gymlessen moeten 

worden gegeven, conform het vastgestelde beleid. 

5 Rondvraag met het CvB. 

- Hoe groot is de flexibele schil bij OPRON?  

Er is nog steeds sprake van een flexibele schil. De wens is om deze schil nog iets ruimer 

te krijgen in de toekomst. Er wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijke krimp. 

Zoals het nu lijkt kan alles op worden gevangen met het natuurlijk verloop. Er worden 

duidelijk keuzes gemaakt in het verstrekken van vaste benoemingen.  

6. Pauze 

7. Overdracht dorpsschool Meeden. 
De GMR stemt in met de overdracht van dorpsschool Meeden aan VCOMOG. 

8. Verkiezingen. 

Er moet rekening gehouden met de eventuele OPOS scholen die aansluiten bij OPRON . In 

augustus 2019 vinden er verkiezingen plaats. Mochten er nieuwe scholen aansluiten, dan 

zullen deze benaderd worden.  De heer De Jager en mevrouw Geerlings verlaten de GMR. In 

de nieuwsbrief zal een oproep worden gedaan. Er worden drie personeelsleden en twee 

ouders gezocht. 

9. Opzet vergaderstructuur. 
In het vooroverleg met de bestuurder is gesproken over de opzet van de vergaderstructuur. 

De algemene vergaderingen worden gekoppeld aan de RvT-vergaderingen (zes keer per 

jaar). Bij deze zes vergaderingen is het CvB aanwezig. Tijdens de overige vier GMR-

vergaderingen kunnen o.a. de speerpunten besproken worden en zal gekeken worden of 

aanwezigheid van het CvB is gewenst. 

10 Vergaderdata volgend schooljaar. 
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Zodra het vergaderrooster voor volgend schooljaar gereed is, zal dit met de GMR-leden 

worden gedeeld. 

11. Takenlijst GMR. 

Wordt doorgeschoven. 

12. GMR/MR-avond. 

Er is nog geen concreet voorstel voor de invulling van de gezamenlijke avond. Dit 

onderwerp wordt daarom doorgeschoven naar de eerste vergadering na de zomervakantie. 

13. Punten nieuwsbrief. 

In de OPRON-nieuwsbrief zal namens de GMR een artikel over de 

verkiezingen/kandidaatstelling worden geplaatst. 

14. Rondvraag. 

De heer De Jager wil iedereen bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. De 

GMR wenst de heer De Jager veel succes in zijn nieuwe functie. Ook mevrouw Geerlings 

neemt afscheid en wenst de GMR veel succes in de toekomst. De voorzitter overhandigt de 

vertrekkende GMR-leden een presentje. 
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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 

24-06-2019 PL/OL Overdracht dorpsschool Meeden 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 

    

 
 


