Verslag Vergadering GMR

Datum:
Plaats:
Aanvang:
Aanwezig:

14 oktober 2019
Scholengroep Opron, Schaepmanstraat 25 te Veendam
19.30 uur
Oudergeleding: Ramon Huberts, Patricia Boerma en Paulien Staal.
Personeelsgeleding: Jacqueline Harkema (vz), Hendrik Lubben (secr), Bianca Burgmans en
Marloes van der Beek.

Afwezig:

Evalien de Jonge

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
Intern overleg GMR. (besloten)
a. Verslag vorige vergadering
N.a.v.
De vakbonden hebben aangegeven contact op te gaan nemen met de voorzitter van de
GMR over de instemming met de overdracht van de OPOS-scholen.
Het verslag wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld.
b. Voorbespreken agendapunt 4.
Geen vragen/opmerkingen.
c. Financiën, werkgroep.
De financiën van de scholengroep lopen op dit moment goed in de pas. De werkgroep
financiën ziet geen bijzonderheden in de MARAP.
d. Concept jaarplanning.
Geen op-/aanmerkingen
e. Nieuwsbrief.
Geen op-/aanmerkingen
f. Verslag directieberaad.
Werkdrukmiddelen: dit is een MR-aangelegenheid (instemming PMR). De definitieve
evaluatie van de werkdrukmiddelen moet nog worden gedeeld met de GMR.
g. Verslag vergadering RvT
Geen opmerkingen.
Mededelingen en post.
Geen
Agendapunten en mededelingen CvB.
a. Toekomst OPRON.
De GMR heeft ingestemd met de overname van de OPOS-scholen. De RvT, de gemeente
Midden-Groningen en de gemeente Stadskanaal hebben ook ingestemd. De bestuurder

2.

3.
4.
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5.

6.
7.

8.

9.

verwacht de instemming van de gemeente Veendam op korte termijn. Er wordt nog
gewacht op de instemming van de medezeggenschapsraden van de OPOS-scholen.
b. MARAP.
De GMR wil graag weten wat de term ‘uitstel van de investeringen’ betekent. De
bestuurder legt uit dat dit betekent dat er investeringen zijn gepland maar nog niet zijn
uitgevoerd of al wel zijn uitgevoerd, maar nog niet zijn betaald, zoals de grote
investering op De Braskörf en de investering in het meubilair op de Westerschool.
c. Voortgangsrapportage
De bestuurder licht de voortgangsrapportage toe. De GMR heeft geen vragen.
d. Voortgangsrapportage onderwijs.
De manager onderwijs en kwaliteitszorg licht de voortgangsrapportage toe.
N.a.v:
Auditoren: het interne auditteam bestaat uit medewerkers van OPRON. Indien nodig
wordt er een extern auditteam (bestaande uit externe auditoren) ingeschakeld.
e. Scholingsbeleid + instemmingsverzoek.
De GMR heeft een aantal opmerkingen op het scholingsbeleid en stemt daarom op dit
moment nog niet in. De op-/aanmerkingen zullen worden doorgegeven aan de HRmanager en het scholingsbeleid wordt voor de volgende GMR-vergadering weer
geagendeerd.
f. Beleid lief en leed.
De GMR stemt in met het Beleid lief en leed.
Rondvraag met het CvB.
- Landelijke staking 6 november: wat wordt er gedaan met de gelden die niet
worden uitbetaald. Deze gelden zijn bestemd voor maatwerk en mobiliteit. Op dit
moment spreken nog niet alle bonden zich duidelijk uit over de staking.
- Mevrouw Lieben, directeur van obs De Badde en obs Musselhorst is aanwezig en
vertelt in het kort iets over haar scholen.
- De volgende vergadering is gepland op 18 november. Op deze dag is de begroting
nog niet gereed. De vergadering van 18 november wordt daarom verplaatst 25
november.
Pauze.
Verkiezingen.
De verkiezingsflyer moet worden geactualiseerd. De inhoud dekt de huidige lading niet
meer.
Instemmingsverzoeken Handboek Kwaliteitszorg en Strategisch beleidsplan.
De GMR heeft geen inhoudelijke vragen over het Handboek Kwaliteitszorg en het
Strategisch Beleidsplan en stemt in met beide documenten.
De GMR wil graag weten of de schoolplannen voor 1 oktober gereed waren en hoe het
nieuwe strategisch beleidsplan is geland op de scholen. De GMR wordt meegenomen in de
evaluaties en besprekingen.
Actiepuntenlijst.
Niet aanwezig.
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10.

Rondvraag.
- Speerpunten GMR: wat zijn de speerpunten waar de GMR aan wil werken? Dit
onderwerp wordt voor de volgende GMR-vergadering geagendeerd.
Als speerpunt wordt genoemd de onderwijskwaliteit. Wat is de oorzaak van de in
de ogen van de GMR fluctuerende onderwijskwaliteit? Wat kan de GMR betekenen
in het verbeteren van de onderwijskwaliteit?
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Schooljaar 2019-2020
Instemming:
De leden van de GMR zijn verzocht om instemming over:
Datum
23-09-2019
14-10-2020
14-10-2020
14-10-2020

Geleding
OL+PL
OL+PL
OL+PL
OL+PL

Onderwerp
Overdracht OPOS-scholen
Strategisch beleidsplan
Handboek Kwaliteitszorg
Lief en Leedbeleid

Instemming
Ja
Ja
Ja
Ja

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

Geleding

Onderwerp

Advies
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