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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 15 oktober 2018 
Plaats: Bestuurskantoor Scholengroep OPRON, Schaepmanstraat 25 te Veendam 
Aanvang: 19.00 uur 
Aanwezig: 
 
 
Afwezig: 

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

Gasten: Dhr. Huberts (kandidaat ol) 

 

1 
 

Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2 Intern overleg GMR  
a. Verslag vorige vergadering. 

Geen op-/aanmerkingen. 
b. Inhoud/doel overleg GMR/MR in november. 

Een laagdrempelige bijeenkomst waarbij het belang van het samenzijn voorop staat. 
Voor de herfstvakantie wordt de ‘safe the date’ naar de scholen verzonden. Er is een 
trainer, Wim Zwaan, benaderd waarmee vooraf nog e.e.a. wordt afgestemd. 

c. Financiën, verslag auditcommissie. 
De commissie financiën van de GMR, nu versterkt door Paulien Staal, heeft op 15 
oktober jl. overleg gevoerd met de controller. Gesproken is over het beëindigen van het 
contract met de huidige accountant, de begrotingsapp, het weerstandsvermogen en 
het ziekteverzuim. De controller neemt in het vervolg na het overleg met de RvT en het 
CvB contact op met de leden van de commissie financiën voor het plannen van een 
nieuw overlegmoment. 

d. Verslag RvT. 
N.a.v.:  
Aan de bestuurder zal navraag worden gedaan over: 
- Inspectiebezoek Sjaloomschool/De Mieden 
- Reserves op schoolniveau 
- Verloop begroting: zorgt de werving/selectie WMS voor negatief beeld. 

e. Verslag directieberaad. 
N.a.v.:  
Aan de bestuurder zal navraag worden gedaan over: 
- Het vervoer van de NT2-leerlingen   

f. Jaaroverzicht OPRON. 
Het jaaroverzicht is op de scholen aanwezig. 

3 Vaststellen agenda. 
De agenda wordt vastgesteld. 

4 Mededelingen en post. 
Geen 
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5 Agendapunten en mededelingen CvB 
a. Voortgangsrapportage. 

N.a.v. 
Het imago van OPRON lijkt niet goed, dit is een punt van aandacht. Afhankelijk van met 
wie je praat, ouders/personeel en regio is er verschil in het imago van OPRON. 
Het leerlingenaantal stagneert. De krimp is minder hard dan verwacht. Er is nog geen 
sprake van groei.  

b. Managementrapportage. 
N.a.v. 
De controller blijft de leden van de commissie financiën van de GMR op de hoogte 
houden van de MARAP. Het algemene beeld is dat OPRON duidelijk meer in control is. 
Er is een contract afgesloten met een nieuwe accountant.  
De begrotingsapp is geïmplementeerd en de begroting is nu bij iedereen helder. Het 
eigenaarschap van de begroting ligt op de scholen. 
Uit het verslag van de RvT blijkt dat de RvT niet heeft geweten dat de scholen 
beschikken over reserves. Er zijn reserves (ten positieve en negatieve) op de scholen. 
Deze reserves werden in het verleden tegen elkaar weg geboekt maar nu aan de 
scholen toegekend. Als de reserve ten negatieve is moet de school met een plan komen 
om het in te lopen. Positieve reserves komen ten gunste van de school.  Reserves zijn 
toegevoegd aan het begrotingsboekje.  

c. Kwaliteitsbeeld Onderwijs. 
De vragen over het kwaliteitsbeeld worden genoteerd en voorgelegd aan de adviseur 
Onderwijs en Kwaliteitszorg. 

d. Ziekteverzuim 
In september is sprake van een lichte stijging van het ziekteverzuim Deze lichte stijging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door medische situaties.  

e. Werkdrukregeling, stand van zaken. 
De werkdrukmiddelen zijn toegekend met de gedachte dat de leerkracht zelf bepaalt 
hoe de middelen worden ingezet. Het is niet duidelijk of de inzet van de middelen 
voldoende is om de werkdruk daadwerkelijk te verminderen. Op schoolniveau zal dit 
moeten worden ervaren. Op teamniveau moet worden besproken waarom de 
gemaakte keuzes zijn gemaakt. De leidinggevende heeft een kritische rol in het proces 
van de werkdrukbeleving op de school. Het bestuur heeft geen inmenging in de 
besteding van de middelen, maar wil het wel kunnen monitoren. De evaluatie vindt 
plaats in april/mei 2019 en zal ook worden gedeeld met de GMR. Er wordt bij de inzet 
van de middelen gewerkt met de formats die aangeleverd zijn door het ministerie. De 
monitoring van de inzet is hierdoor geborgd. 

f. Speerpunten vanuit het CvB. 
De bestuurder geeft aan dat ze is gestart in het jaar voorafgaand aan een nieuwe 
koersplanperiode. De GMR wordt gevraagd mee op te trekken bij de totstandkoming 
van het koersplan en vervolgens als terugkerend agendapunt de speerpunten uit het 
koersplan te bespreken waardoor er een mooie cyclus ontstaat.  

g. Mededelingen/vragen. 
- De medezeggenschapsraden op de scholen kunnen in december de begroting 

tegemoet zien.  
- Hoe wordt het vervoer van de NT2 leerlingen geregeld? De gemeente Stadskanaal 

voorziet in het vervoer van de leerlingen naar de Neuteboomschool. Ook het 
vervoer van de leerlingen naar de Noorderbreedte wordt door de gemeente 
vergoed.  
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6 Pauze. 

7. Verkiezingen. 
De heer Huberts stelt zich voor. Hij vindt het erg belangrijk hoe op bovenschoolsniveau de 
scholen worden aangestuurd en wil graag deel uit maken van de oudergeleding van de 
GMR. 
De wens van de GMR is 6 personeelsleden en 6 ouderleden.  Op 26 november zal weer een 
poging gedaan worden om leden te werven vanuit de medezeggenschapsraden.  

8. Taakbeleid, stand van zaken. 
Het actieteam Taakbeleid komt in november weer bij elkaar.  

9. Speerpunten GMR. 
De GMR heeft de volgende speerpunten voor het komende schooljaar: 
- Taakbeleid. 
- Financiën. De commissie financiën van de GMR zal waar mogelijk een kort verslag van 

het overleg met de controller maken. 
- Kwaliteit van scholen 
- ICT. Wat is de huidige visie en wat is de stand van zaken. 

10. Zelfevaluatie GMR 
Separate verslaggeving. 

11. Actiepuntenlijst. 
250, 251 en 253 zijn gereed.  

12. Rondvraag. 
De jaarplanning voor de GMR wordt nog opgesteld. 

 
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 

    

    

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

Datum Geleding Onderwerp Advies 

    

    

 


