
                                                                                                                                                                                  

               Verslag Vergadering GMR                       

 
 

Datum:  19 april 2021 
Plaats:  Via Microsoft Teams i.v.m. Corona beperkende maatregelen 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: Oudergeleding: Paulien Staal, Maike van der Vlugt en Richard Blaauw  
 Personeelsgeleding:  Daniëlle Steenhuis, Jeannette Hut, Joana van Oostenbruggen en Patricia 

Scheppers 
 
Afwezig: Bianca Burgmans (pl), Heidi Turkoglu (ol) en Patricia Boerma (ol) 
 
Gasten:  Peter Boogers en Rik Ruiter 

 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 
- Agenda. 
- Kennismaking Richard Blaauw. 

Richard is nieuw in de GMR. Hij is zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen van 
OPRON en vindt het fijn deel uit te maken van de GMR. 

 
2. Verslag vorige vergadering. 

Het verslag wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld. 
 

3. Evaluatie verkiezingen. 
Het proces is als leerzaam ervaren. Er lijkt een omslag te zijn in de interesse van ouders in 
de GMR;  dit maakt dat er wat te kiezen is. De verkiezingen zijn niet helemaal vlekkeloos 
verlopen, er is een aantal leerpunten voor de volgende keer. De procedure voor het 
houden van verkiezingen was nog niet aanwezig, maar nu kan/zal een draaiboek worden 
opgesteld. Het gevoel voor de planning van de verkiezingen is nu duidelijk geworden. Er 
is grondig gewerkt met het reglement. Het is duidelijk geworden dat er een aantal 
tegenstrijdigheden in de reglementen staan, dit zal worden aangepast. De GMR heeft 
veel geleerd van deze verkiezingen en is over het algemeen tevreden over het verloop.  

 
4. Huishoudelijke zaken. 

- Taakverdeling. 
De taak secretaris van de GMR is nog steeds niet belegd. 
De werkgroepen van de GMR worden in overleg bemenst en het 
werkgroepenoverzicht zal met de leden worden gedeeld, zodat duidelijk is wie zich in 
welke onderwerpen extra verdiept. 
  

5. Open van gedachten wisselen over rol en positie GMR. 
De heer Boogers is in contact geraakt me tde bestuurder van OPRON ende voorzitter van 
de GMR over het verkiezingsproces. Hij heeft gesproken over hoe de GMR functioneert 
en wil de GMR hierin begeleiden. De heer Boogers introduceert zich kort en stelt de 
vragen ‘ Waarom zit jij in de GMR’, ‘Hoe vullen wij onze rol samen in’ en ‘Hoe is de 
actualiteit’. 



De bedoeling van de avond was om naar de meer cultuur kant van medezeggenschap te 
kijken. Je merkt dat het vooral gaat over de relatie met elkaar en hoe je dingen invult. De 
goede relatie van de GMR onderling en met het bestuur is van het grootste belang. De 
heer Boogers adviseert de GMR te proberen dit in stand te houden.  
 

6. Actiepuntenlijst. 
Geen openstaande acties. 
 

7. Rondvraag. 
De heer Blaauw heeft behoefte aan het helder krijgen van welke problemen voorliggen 
en om hiermee aan de slag te gaan.  
 
De cursusmappen voor de GMR liggen op het bestuurskantoor. 
 
Mevrouw Van der Vlugt:  kan er een FAQ overzichtje gemaakt worden voor nieuwe 
leden?  

 
8. Sluiting. 


