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               Verslag Vergadering GMR                       

 

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

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

  

1 
 

Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 

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

Er is een aanmerking op het verslag. Na aanpassing wordt het verslag vastgesteld. 
b. Concept jaarverslag. 

De afvloeiingslijst moet nog worden aangepast. Er treden maximaal twee personen 
op hetzelfde moment af (een ouder en een leerkracht). 

c. Werkgroep financiën. 
Is nog niet weer bijeen geweest. 

d. Verslag directieberaad 6 december 2018. 
N.a.v.: 
Investering ICT: passen de investeringen die nodig zijn binnen de begroting? Deze 
vraag wordt voorgelegd aan het CvB. ICT is één van de speerpunten van de GMR. 

e. Motie gesprekken openbaar onderwijs. 
Op 23 april a.s. van 18.00 – 19.00 uur vindt het gesprek plaats tussen de GMR en de 
commissie van de gemeenteraad van Stadskanaal. Tijdens de voorbespreking met 
het CvB zal de insteek van het gesprek besproken worden. 

f. Workshopronde 27 maart 2019. 
De GMR heeft een stand tijdens de workshopronde. De bedoeling is, naast het 
geven van voorlichting over de GMR, het werven van nieuwe leden. 

g. Koppeling GMR/MR. 
De leden van de GMR kunnen zich vinden in de koppeling MR/GMR. Het schema 
wordt nog aangevuld met e-mailadressen en daarna wordt het door de secretaris 
van de GMR aan de scholen verstrekt. In het begeleidend schrijven dat bij het 
schema wordt verstrekt zal aandacht worden besteed aan ‘wat is de GMR?’ en ‘wat 
doet de GMR?’ 

h. Takenlijst GMR. 
De bij ‘Lid 1’ genoemde persoon neemt de voorzittersrol op zich. 
De leden van de GMR gaan akkoord met de Takenlijst GMR. 
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3 Vaststellen agenda. 

4 Mededelingen en post. 

5 Agendapunten en mededelingen CvB. 
a. Geactualiseerd verzuimbeleid. 

Tijdens de vorige vergadering is afgesproken dat het onderwerp ‘geactualiseerd 
verzuimbeleid’ nogmaals wordt geagendeerd. De actualisatie heeft nog niet 
plaatsgevonden. Dit onderwerp komt de volgende keer terug op de agenda. De 
GMR leden kunnen tot woensdag 27 maart op-/aanmerkingen over/op het 
verzuimbeleid mailen naar de bestuursondersteuner. 

b. Memo Fte berekening bij inval dagdeel. 
De HR-manager heeft een memo verstrekt over de Fte-berekening bij inval van een 
dagdeel. 
Bij incidentele vervanging betreft de WtF voor een dagdeel 0,125.  
De memo zal door de HR-manager ook worden verstrekt aan de directeuren en de 
medezeggenschapsraden. Aan de directeuren wordt verzocht de medewerkers op 
de hoogte te stellen van de inhoud. Mochten er signalen zijn dat de Wtf bij 
incidentele vervanging niet correct is toegepast/verwerkt, dan kan het betreffende 
personeelslid dit melden bij zijn/haar directeur. 

c. Evaluatie bijeenkomst Strategisch beleidsplan. 
De digitale versie van de tekening die tijdens de bijeenkomst op 19 maart is 
gemaakt zal nog aan iedereen worden verstrekt.  
De GMR-leden die tijdens de werkbijeenkomst aanwezig waren, hebben de avond 
als positief ervaren. Het was een interactieve avond waar in groepjes inhoudelijk 
werd gesproken. Het CvB heeft de avond als zeer positief ervaren. Ze werd blij van 
de opkomst (ook veel ouders) en van de goede gesprekken die werden gevoerd. De 
mensen waren enthousiast en het CvB was blij met de tekening met de 
opbrengsten. De tekening wordt verder uitgewerkt tijdens een vervolgsessie met 
het actieteam. De opbrengsten sluiten aan bij het beeld van het CvB hoe binnen een 
scholengroep vooruit te gaan.  

d. Mededelingen CvB. 
Jubileumbeleid: er is naar aanleiding van vragen van de scholen een jubileumbeleid 
opgesteld voor de scholen. Dit beleid zal door de bestuursondersteuner aan de 
GMR worden verstrekt. 

6 Rondvraag met het CvB. 
- Wat is de stand van zaken inzake de vervangingsproblematiek? 

Het vervangingsbeleid is opgesteld en op 7 februari jl. vastgesteld in het DB. De 
bestuursondersteuner zal het vastgestelde beleid aan de GMR verstrekken. Hoe is 
het proces tot vaststelling verlopen? Had de GMR niet vooraf moeten worden 
geïnformeerd? Het vastgestelde beleid wordt ook geplaats op de website van de 
school. 

- Volverklaring S(B)O: hoe gaat het met het toekenning van arrangementen nu de 
volverklaringen zijn afgegeven? Op de sbo-school zelf is de druk op de leerkrachten 
hoog. Voor zover nodig loopt de toekenning van arrangementen goed. Er is per 1 
april a.s. een nieuwe teamleider aangenomen op de Wim Monnereauschool. Er zijn 
veel reacties op de vacature teamleider ontvangen (dit geldt ook voor de overige 
vacatures binnen OPRON). Dit is een positief signaal.  

- ICT stand van zaken: ICT is een speerpunt van de GMR. De ICT-coördinator heeft 
geïnventariseerd welke hardware er nodig is op de scholen. Om deze inventarisatie 
uit te kunnen voeren wordt de inhaalslag in het volgende begrotingsjaar en de jaren 
daarna meegenomen. Scholen kijken op basis van hun begroting voor dit schooljaar 



- 3 - 
  

wat ze nu reeds kunnen doen aan vervanging van de hardware. Er moet gekeken 
worden hoe de investering zo netjes mogelijk over de komende jaren te verdelen.  

- Formatie: de eerste ronde van de formatiegesprekken is afgerond. De conclusie is 
dat de directeuren goed weten waar ze het over hebben. Voor een aantal scholen is 
de formatie voor volgend jaar al bijna helemaal duidelijk. De eerste tekenen zijn 
positief en de HR-manager verwacht dat volgend jaar alle plaatsen en vacatures 
ingevuld kunnen worden.  

- Vacatures directie De Ommewending en De Oleander: in week 13 gaat de vacature 
online. Het CvB hoopt om met ingang van het volgende schooljaar een nieuwe 
directeur te benoemen.  

- Flexpool: OPRON heeft de flexpoolmedewerkers in dienst en het RTC en Slim 
proberen een optimale inzet van deze medewerkers te realiseren. De flexpool moet 
de vervanging kunnen opvangen. Ook bij vacatures binnen OPRON wordt er 
regelmatig uit de flexpool geput. 

- Workshopmiddag: Het CvB neemt in de opening van de workshopmiddag de 
aanwezigheid van de GMR  mee. De GMR zal nog aan de poster voor de 
workshopmiddag worden toegevoegd 

7. Pauze 

8. Verkiezingen 
In het jaarverslag van de GMR staat dat GMR leden worden gekozen door de 
medezeggenschapsraden. Deze regel geldt wanneer er mee kandidaten dan vacatures zijn.  

9. Input nieuwsbrief. 
17 april is de uiterste datum waarop kopij voor de volgende nieuwsbrief kan worden 
ingeleverd. De GMR zal in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan de volgende 
onderwerpen: 

- Strategisch beleidsplan; 
- Koppeling scholen/GMR. 

10. Rooster van aftreden. 
Aftredende leden kunnen aangeven zich herkiesbaar te stellen. Mocht een lid tussentijds 
besluiten te willen stoppen, dan kan dit worden medegedeeld aan de GMR. Er zullen 
vervolgens tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd. 

11. Gedragsankers advies goed MR. 

12. Actiepuntenlijst.  
255: de ICT-coördinator wordt uitgenodigd voor de GMR-vergadering op 23 april voor de 
evaluatie van het privacyreglement. 
258 en 262 zijn gereed en kunnen worden verwijderd 
264: de medewerker financiën en huisvesting wordt uitgenodigd om op 23 april het 
huisvestigingsplan (stand van zaken) toe te lichten. 

13. Rondvraag. 
Geen 
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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 

 
 
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 

    

 
 


