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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 14 januari 2018 
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, 
Marloes van der Beek en Frank de Jager 
Evalien de Jonge en Cecile Oosting  
 

  

1 
 

Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  A.H., personeelslid, woont 
deze avond bij om mogelijk toe te treden tot de GMR 

2 Intern overleg GMR (besloten) 
a. Verslag vorige vergadering 

Pagina 1, punt d wordt besproken: De GMR heeft de zorg niet geuit, het betreft 1 GMR 
lid. Dit zal veranderd/vervangen wordt. 

b. Concept jaarverslag GMR. 
Een aantal data is onjuist. Deze moeten nog worden aangepast. 

c. Financiën, werkgroep 
Auditcommissie Financiën: de RvT heeft laten weten dat er geen bijzonderheden zijn te 
melden. De financiële kengetallen zullen de komende tijd blijven gemonitord.  De 
controller heeft de vragen van de GMR beantwoord. De commissie was positief en de 
GMR wordt hierin meegenomen. 

d. Verslag RvT 24-09-2018 
Hoe zit het met de langlopende actiepunten vanuit 2017? Deze zijn op 26 september 
2018 met de wethouders doorgelopen. Verder geen opmerkingen over punt d. 

e. Verslag directieberaad 27-09-2018 
Het zwemprotocol voor de scholen in Veendam komt ter sprake. Er wordt aangegeven 
dat dit door alle scholen gehandhaafd moet worden. Er ontstaan vragen over het 
zwemprotocol zoals ‘’Wie zijn de verantwoordelijken?’’ ‘’Wat houdt het zwemprotocol 
in?’’. Het doel was om het onder de aandacht te krijgen bij de directeuren. De 
gemeente subsidieert.  
De schouw komt ter sprake. Er worden vragen gesteld zoals: ‘’Zijn wij als personeel op 
de hoogte gesteld van deze schouw?’’, ‘’Staat dit in onze personeelsdossiers?’’ en ‘’Wat 
is het doel van deze schouw?’’. Deze vragen worden geparkeerd en worden 
meegenomen voor het gedeelte waarbij het CVB aanschuift. 

f. Concept jaarplanning 
De bestuursondersteuner heeft een aantal punten aangevuld. Verder geen 
opmerkingen. 

g. Nieuwsbrief Opron 
Er wordt gevraagd hoe het ervoor staat met het intranet. Dit is een punt wat 
meegenomen wordt. 
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3 Vaststellen agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen/aanvullingen vastgesteld. 

4 Mededelingen en post. 
N.v.t. 

5 Agendapunten en mededelingen CvB. 
a. Managementrapportage jan. t/m okt. 

Vanuit de GMR zijn er geen vragen over de managementrapportage.  
b. Voortgangsrapportage oktober (Bestuurder) 

De bestuurder heeft de scholen bezocht. Opgevallen is dat er vanuit de scholen 
dezelfde verzoeken terugkomen zoals stabiliteit. Nog niet op alle scholen is de 
onderwijskwaliteit op orde. Op een aantal scholen ziet de Adviseur Onderwijs en 
Kwaliteitszorg verbeteringen omtrent resultaten, didactisch handelen en zorg voor 
leerlingen.  De Adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg geeft aan dat als je dieper de 
scholen inkijkt dat er didactische achterstanden zijn en dat het leesniveau nog niet 
overal op orde is. Vanuit de GMR wordt er gevraagd hoe OPRON hierachter is gekomen. 
Er wordt op geantwoord dat dit komt door bijvoorbeeld de wisseling van directeur en 
IB. De bestuurder geeft aan dat de medewerkers hard aan de slag gaan, de 
bereidwilligheid is in ieder geval wel te zien. De bestuurder heeft vertrouwen dat er 
meters gemaakt gaan worden. Het grootste deel van de scholen heeft hun zaken op 
orde. De Adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg geeft aan dat OPRON goed zicht dient te 
houden op haar medewerkers, ze voldoende in de scholen moeten komen en dat er 
gekeken moeten worden naar wat er echt op de scholen gebeurt. De bestuurder geeft 
aan dat verbinding met de scholen cruciaal is. “Als je op afstand bent en er is weinig 
vertrouwen dan is er ook weinig zicht op hoe het gaat op de scholen.” Tweejaarlijks 
worden er reviewgesprekken gehouden met de scholen zodat de kwaliteit gewaarborgd 
blijft en er goed gekeken kan worden of OPRON op het gewenste niveau blijft. Met een 
meetinstrument krijgen we niet de goede interactie in beeld, je ziet niet wat er 
daadwerkelijk gebeurt op de scholen. Een GMR lid vraagt zich af nu dit gesignaleerd is 
of het extra kosten met zich meebrengt om mensen of bijzondere methodes in te 
zetten. Er wordt teruggekoppeld dat eigen personeel dit oppakt en niet met bijzondere 
methodes. De bestuurder geeft aan dat OPRON genoeg talenten in huis heeft en dat er 
wel meer gedeeld mag worden.  
 
De gemeente heeft vragen gesteld met betrekking tot bepaalde financiële uitgaven.  De 
bestuurder geeft aan dat er goed en regelmatig contact is met de wethouders. Er is 
vanuit de gemeente Stadskanaal een actiegroep ‘’Financiën’’ opgericht om te kijken of 
de verzelfstandiging goed verloopt. De GMR ontvangt nog een uitnodiging.  
 
De problemen m.b.t. klimaat op obs De Bräskorf worden opgelost, de aanbesteding 
loopt. BCN en de medewerker Huisvesting & Financiën zijn hier druk mee bezig. 
 
De Adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg geeft aan dat de auditsystematiek is opgezet. 
De bedoeling is dat OPRON zes opgeleide auditoren krijgt. Er wordt een vervolg aan 
gegeven.  
 

c. Uitrol strategisch beleidsplan Opron 
Het actieteam ‘’Strategisch beleidsplan’’ staat onder leiding van een schooldirecteur. 
Scholen mogen input leveren en krijgen meer keuze om mee te bepalen. Het proces 
wordt uitgezet en de kernwaarden vastgesteld. In het directieberaad van 7 februari 
2019 worden 2 kernwaarden gekozen die vanuit de verschillende scholen zijn 
ingebracht. In het eigen beleidsplan krijgen de  scholen de ruimte om nog 3 
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kernwaarden vast te stellen. Het doel hiervan is om het strategisch plan werkbaarder te 
maken. Indien er nieuwe kernwaarden vastgesteld zijn, wordt hier een aantal acties aan 
gekoppeld. Vervolgens wordt dit in een breed overleg op 19 maart besproken. Voor dit 
overleg is ook de GMR uitgenodigd. 

d. Beschikking fusie obs De Bräskorf 
Dit punt is op verzoek van de GMR op de agenda gezet. De GMR geeft aan dat deze 
kwestie in het verleden heeft gespeeld en het zo ver zij kunnen terugzien correct is 
verlopen, waarbij ze in de toekomst wensen betrokken te zijn volgens de gestelde 
richtlijnen.  

e. Statuten samenwerkingsscholen 
Ter informatie. De Sjaloomschool en obs De Mieden fuseren per 1 augustus 2019 bij 
een nieuw bestuur. Vanaf 1 augustus valt het onder de samenwerkingsschool. 

f. Directiewissel obs De Oleander en de Fusieschool Muntendam. 
- Obs De Oleander: de school heeft een verbeteropdracht van de Inspectie gekregen. 

Tijdens een informatieavond kwam naar voren dat medewerkers en ouders geen 
vertrouwen meer hadden in de directie. De Adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg neemt 
tijdelijk directietaken over. Er wordt veel tijd gestoken in kwaliteitskaarten en het team. 
Er komt een vacature t.z.t. 
Fusieschool Muntendam: De interim directeur heeft haar opdracht teruggegeven. Op 31 
januari neemt zij afscheid. Dit heeft geleid tot een nieuwe directrice vanaf 1 mei. De 
sollicitatiecommissie was unaniem. Tussen 31 januari en 1 mei zal een OPRON directeur 
voor 1 dag in de week de interim directeur vervangen.  

- De bestuurder meldt dat ze voornemens is om de detachering van de Adviseur 
Onderwijs en Kwaliteitszorg om te zetten naar een vaste benoeming. Op 5 februari 
wordt deze benoeming meegenomen tijdens de RvT vergadering.  

g. Rondvraag met het CvB 
- De vragen omtrent de schouw worden gesteld door een GMR lid (zie punt 2e) 

De bestuurder geeft aan dat er geen sprake is van een officieel instrument, laat staan 
van een schouw. Aan de directeuren is gevraagd om voorafgaand aan de 
reviewgesprekken om zijn/haar beeld van het team te delen met het bestuur.  De 
bestuurder geeft aan dat een goed functionerend team gevarieerd moet zijn en dat zij 
graag wil weten hoe de teams binnen OPRON eruit zien. Is er sprake van diversiteit en 
kunnen scholen het best mogelijke uit het team halen?  

- De MR-code komt ter sprake. De bestuurder geeft aan dat er haast achter zit zodat er 
duidelijkheid is qua richtlijnen voor alle MR-leden. Dit punt is een GMR aangelegenheid. 
De MR-code wordt bij de volgende agenda toegevoegd. 

- De GMR ontvangt directieverslagen waarin de namen van de directeuren worden 
benoemd.  

6 Pauze 

7. Verkiezingen 
Tijdens de GMR avond is er een oproep gedaan. Tot nu toe zijn er geen aanmeldingen. De 
GMR wil het liefst naar zes personen i.v.m. de werkdruk. Er wordt zowel een oproep gedaan 
voor de oudergeleding als voor de personeelsgeleding. Het bestuurskantoor van OPRON is 
de vaste plek voor vergaderingen.  

8. Taakbeleid, stand van zaken 
In het begin van het schooljaar 2018/2019 is er een actieteam ‘taakbeleid’ van start gegaan 
om samen aan een doelstelling te werken, namelijk een uniform taakbeleid vormgeven.  
De nieuwe CAO PO stelt vast dat vanaf schooljaar 2019/2020 het nieuwe 
werkverdelingsplan ingaat. Dit houdt in dat teams zelf aan zet zijn om na te denken over de 
inrichting van werk voor een schooljaar. Het bestuur heeft nauwelijks inspraak meer op de 
keuzes van de scholen.  
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Dit maakt dat er geen uniform taakbeleid toepasbaar meer is. Vanuit dit uitgangspunt is er 
besloten om het actieteam taakbeleid op te heffen.  

9. Evaluatie GMR/MR 
Mooie opkomst geeft de GMR terug, iedereen deed goed mee.  Er wordt aangegeven dat 
het traject vooraf niet soepel is verlopen, ieder moet zijn/haar verantwoordelijkheid 
nemen. Voor een volgende keer moeten de agenda’s voor deze avond beter worden 
afgestemd op die van de Bestuurder en de RvT. 
Er worden ideeën gegeven over de volgende GMR bijeenkomst, zoals de werkgroep groter 
maken, kijken naar een andere locatie, half uur brainstormen met elkaar of wellicht een 
oudhollands spel bedenken gelinkt aan de MR. Zorgen voor meer laagdrempeligheid. In mei 
zal de nieuwe werkgroep alvast van start gaan. 

10. Cursusavond 21-01-2019  
21 januari 2019 is er een cursusavond MR.  Voor GMR leden die deze cursus nog niet 
gevolgd hebben is de avond verplicht en ook aan GMR leden waarvan de cursus al meer dan 
3 jaar is geleden wordt geadviseerd de cursusavond opnieuw te volgen. 

11. Actiepuntenlijst 
259. verwijderen 
261. verandert naar februari 
263. verwijderen. 
265. verwijderen 

12. Rondvraag  
- De MR-code wordt nogmaals besproken. Afgesproken dat wordt uitgezocht wat 

wettelijk verplicht is en wat voor ons als OPRON wenselijk is. 
- A.H.  geeft aan dat ze de vergadering interessant heeft gevonden maar dat ze tot 

september wacht om mogelijk toe te treden tot de GMR 

13. Sluiting 

 
 


