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Concept Notulen GMR vergadering 8 september 2015 

 
 
    Datum:  dinsdag 8 september 2015 
    Tijd: 19.30 uur 

Locatie: Het Hogeland College, A.G. Bellstraat 2, 9989 Warffum in Warffum 
 
Namens MR VO: Jolien Hemmen, Marga Bolderman, Hans Grotenhuis, Tjidsger Veenstra, Martha v. Duin, 
Marleen Schuiten, Henk Jansen (voorzitter P-MR) en Hans Meijer (secretaris P-MR). 
 
Namens GMR PO: Engel Buitenwerf,  Jannet Benthem,  Annemiek de Bruyn, Ina Bolt, Jantina Benning, 
Mirjam Smit, Winnie de Koning, Mark Jan Ineke, Clarien Koopmans (DB),  Catrien Beerlings (DB), Herbert 
Schouten (DB) , Olga Muurman (DB), Ida Zoutman, Ina Brookman. 
 
Toehoorders: Wolbert van Wageningen (rector VO), Attje Waal, Mirjam Saathof 
 
Gasten vergadering GMR PO: Harm Krol (sector directeur PO), Esther Rodenburg (toezichthouder), 
Harrie Hoek (toezichthouder). 
 
Afwezig: Tineke Wever,Marloes Tromp 

 

Nr. Tijd Onderwerp Actie Status Bijlage   

1 19.30 Opening / bestuursstructuur L&E Voorzitter/Allen Ter informatie Doc. van CvB 

 

Iedereen wordt welkom geheten.  

 

Dank voor het Hogeland College heel voor het beschikbaar stellen van de school en het gastvrije onthaal. 

Ook de leden van de MR VO hartelijk welkom, ook de toezichthouders Mevrouw Ester Rodenburg en de heer 

Harrie Hoek heten wij graag van harte welkom. 

 

De kern van dit agendapunt is vastgelegd in een apart document dat beschikbaar is op de plaza en aan de 

raden en betrokkenen is toegezonden. 

 

2 20.20 Vaststellen agenda  Allen Vaststellen  

 

De voorzitter heet Mirjam Saathof , GMR lid van de nieuwe fusieschool Nijenstein van harte welkom .Ook 

tijdelijke vertegenwoordigers van teruggetreden GMR leden zijn deze avond van harte welkom. Wij staan 

overigens nog even stil bij he roulatieschema na de pauze. 

 

Het roulatieschema voor de GMR leden van de scholen komt bij punt 10 aan de orde, 

 

Er gaat een presentielijst rond, waar iedereen kan tekenen voor aanwezigheid en waar van toepassing, te 

voorzien van de te vergoeden kilometer. 

De verschillende declaraties van vorig jaar zijn nog niet uitgekeerd. Harm belooft dat dit snel in orde wordt 

gemaakt. 

 

Er zijn ook vanavond afwezigen te melden: 

- Tineke Wever  

- Marloes Tromp 
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De notulen worden deze avond gemaakt door leden van het DB. De volgende vergaderingen zal er 

genotuleerd worden door Colinda Schipper. 
 
 

3 20.25 Verslag vorige vergadering d.d. 16 juni 2015 Allen Vaststellen  

Bij punt 5:-De gefuseerdeschool in de Zandeweer heet Nijenstein. 

                - Nicole van Domselaar is de vervanger van Susan Schaap. 

                - Blad 3 punt 9. NIHO moet zijn NIO 

                 -Herbert Schouten en Harm Krol hebben met elkaar gesproken  n.a.v. een                              

communicatiekwestie. De lucht is geklaard en in de toekomst moeten de lijnen van communicatie zuiver zijn. 

Deze punten zullen in de vorige notulen aangepast worden. Daarna kunnen die notulen  van 16 juni 2015 op 

de plaza. 

 
 

4 20.35 

Inventarisatie rondvraag: 

 aan SD L&E 

 aan DB - GMR 

Voorzitter   

 

Zoals altijd vragen wij de vergadering of er punten voor de rondvraag straks voor de SD of het DB van de 

GMR. Heeft iemand iets voor de rondvraag? 

 Sd/L&E  - vragen over laptops voor “de zorgkinderen”, er bestaat verwarring bij leerkrachten en 

ouders over toezeggingen die tot dusver niet zijn nagekomen. Hoe komt dit? 
 
 

5 20.35 
Mededelingen DB/SD: 

- topics werkzaamheden Harm Krol 
- verdere updates en mededelingen 

Voorzitter/ 
Harm Krol 

Ter informatie  

 

- Harm is tot 1-1-2016 in dienst van L&E. In de tussenliggende tijd rondt hij de herstructurering van de 

organisatie af. Dit komt in een notitie ,die eerst naar het kleine DO gaat, daarna naar het grote DO en 

tenslotte komt het medio november ter advies bij de GMR. 

 

-De fusies voor de scholen in Zoutkamp en Roodeschool staan gepland voor 1 augustus 2016. 

-In de nieuwe structuur zal ruimte zijn voor klassenassistenten. 

-In de nieuwe structuur zul je drie soorten begrotingen aantreffen. Een op schoolniveau, een  

 bovenschoolse en een zorgbegroting.  

Komende GMR voor de pauze ter informatie en mogelijk na de pauze ter instemming (en anders in de 

volgende GMR van 1/12). 

 

Naast deze begrotingen komen 28 oktober op de vergadering van de GMR de volgende zaken aan de orde: 

- Er komen functiebeschrijvingen voor de diverse nieuwe functies; 

- Het bestuursformatieplan is uitgebreid geëvalueerd. Hier wordt beleid op geschreven (procedure en 

protocol). De heer J.Rosema wordt daar de spil in voor het komende jaar. Men probeert de BFP voor 

2017/2017 in dec/jan. In eerste concept af te hebben; 

- Er zal een visie ontwikkeld worden i.v.m. het toekennen van fusiegelden; 

- Er komt een beleidsrijke begroting m.b.t. huisvesting en personeelsbeleid; 

- In het kader van Passend Onderwijs komt er een aparte begroting met zorgbeleid; 

- Verder komen er notities over: integrale kindcentra, Brede scholen, opleidingen, E-learning en het 

onderwijscafé. 

- De fusie van Nijenstein wordt geëvalueerd. 
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-  20.50 Bestuursstructuur / tijdelijke organisatie PO Harm Krol Ter informatie  

 

In de tijdelijke organisatie is de loco-plus het aanspreekpunt voor de MR op school. Dit dekt alle 

verantwoordelijkheden af. De MR heeft het recht iedereen uit te nodigen op de vergadering. Het is van belang 

dat alle MR ren weten vanuit het bevoegd gezag wie de contactpersoon is namens het bevoegd gezag. Per 

school dient dit heel duidelijk te worden aangegeven. 

 

 

7 21.00 Flankerend beleid werkgelegenheid Harm Krol Ter informatie G1587-00 

Het flankerend beleid is tot nog toe succesvol geweest. Inmiddels we zijn er 6.35 fte “ gekrompen”. Dit 

moeten er 11 worden. 

 

8 21.05 Financieel beleidsplan en kadernotitie Harm Krol Ter informatie  

De heer J. Peters heeft een kadernotitie geschreven ( in opdracht van de GMR) m.b.t. het financieel 

beleidsplan. Deze wordt doorgestuurd naar Harm Krol. 

 

9 21.10 Rondvraag SD Allen Ter informatie  

Er worden laptops aangeschaft om dyslectische kinderen met Kurzweil te kunnen laten werken. Maar er zijn 

te weinig laptops gekocht. Hoe wordt dit opgelost? Harm Krol doet navraag en komt zsm (desnoods 

separaat) daarop terug. 

 

 Vertrek sectordirectie – pauze 21.10 – 21.20 uur 

10 21.20 Roulatieschema GMR Allen Vaststellen G15811-00 

 

Het DB heeft deze week een reminder gestuurd naar de betreffende MR ren en scholen voor het zsm 

aanleveren van een GMR lid. 

 

Het db heeft met Harm besproken dat bij uitblijven van reactie hij zich van zijn kant ook zal gaan inzetten 

om de GMR voltallig te krijgen.  

 

11 21.25 Mededelingen Herbert Schouten Allen Vaststellen  

- Uit het verslag en rapport van de VOO aangaande de kadernotitie en financieel beleidsplan blijkt dat de 

medezeggenschap op diverse fronten niet of te laat aan bod komt. Deze notitie wordt naar alle GMR leden 

gestuurd. Graag reacties hierop naar het DB. 

 

- ook vragen over de tijdelijke structuur kunnen je naar het DB sturen en zullen worden gesteld. 

 

- 17 september is er een vergadering over de bestuursstructuurwijziging met de GMR en de MR van het HHC 

in Warffum. Het is de bedoeling dat er vragen worden gesteld aan het bestuur en dat er mogelijk een advies 

kan worden gegeven. 
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12 22.00 Huishoudelijke mededelingen Allen Ter informatie  

 

Het bureau Leeuwendaal gaat op 22 en 23 september  interviews afnemen met Gmr leden . Ina, Ida, Engel en 

Attje/Jantina gaan dit namens de GMR doen. Ook Herbert is, als voorzitter, uitgenodigd. Hierover volgende 

vergadering meer. 

 

13 22.00 Rondvraag, vaststellen school en sluiting Allen   

Op 28 oktober zijn de toezichthouders op onze vergadering. Vragen aan de bestuursleden kun je doormailen 

aan het DB. 

 

Het DB heeft een kort berichtje gemaakt wat wij voornemens waren naar iedereen toe te zenden. Wij hebben 

echter besloten om dat voor te lezen. De voorzitter heeft dit gedaan. 

 

- De volgende vergadering is op 28 oktober om 19.30 uur op de 9 Wieken in Winsum. 
 


