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Notulen van GMR vergadering van 24 mei 2016 

 

 
 

 
 

Notulen GMR-vergadering d.d. 24-05-2016 
     
Aanwezig: 
GMR: Denny Drijfhout (SWS Op Wier), Catrien de Boer, Clarien Koopmans, Lonneke van Rijen, 

Mark Jan Ineke, Ina Brookman, Jantina Benning, Ida Zoutman, Annemieke de Bruijn, Engel 
Buitenwerf, Marloes Tromp 

 
Notuliste: Colinda Schipper. 
 
Gasten:  Harm Krol – sectordirecteur PO a.i. 
  Jan de Vos – adviseur WMS en passend onderwijs van VOO. 
 
   
Afwezig:  
Met kennisgeving:  Jannet Benthem, Nancy vd Heuvel, Edwin Spoelstra, Pascal Donderwinkel. Herbert 

Schouten,  
 
Zonder kennisgeving:  Olga Muurman, Tineke Wever, Nienke Boeienga, Winnie de Koning 
    
 

Nr. Tijd Onderwerp Actie Status Bijlage   

1 19.30 Opening  Voorzitter vaststellen  

 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en bedankt de Lydinge voor de gastvrijheid. De presentielijst gaat, 
samen met de lijst voor de kilometervergoeding, rond. Herbert heeft afgemeld voor vanavond. 
 

2 19.32 Agenda, verslag vergadering d.d. 09-03-2016 Allen vaststellen 
G-16602-00 
G-16602-01 

 
Vaststellen agenda: 
Er zijn enige wijzigingen in de agenda: 
- punt 6: jaarverslag 2014 wordt geschrapt, dit is al behandeld. Op dit punt behandelen we ‘Begroting 2016’. 
- punt 8: de flow-chart is nog niet klaar, dit punt komt de volgende vergadering aan de orde. Op dit punt behandelen we 
het cao-document.  
 
Verslag vorige vergadering d.d. 09-03-2016:  
De notulen worden – met een paar kleine wijzigingen – vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
Ter aanvulling op punt 3 – Toekomstscenario III en samenwerking VCPO: Harm heeft in de notitie van 14 juni 
diplomatiek aan de toezichthouders meegedeeld dat het doorrekenen van het toekomstscenario niet aan de orde is.  
 

3 19.40 Ingekomen stukken Secretaris vaststellen 
G-16603-01 
G-16603-02 
G-16603-03 

 
Harm geeft enige toelichting op de ingekomen stukken betreffende De Solte Campe en het verloop van het fusieproces 
aldaar. Helaas is de fusie van Solte Campe en Ichtus in Zoutkamp gestopt. Harm heeft namens de L&E de wethouder 
van de gemeente De Marne verzocht om mediator te zijn in dit proces; zij doet dat zelf niet, maar zal iemand hiervoor 
aanwijzen. Ook de VCPO moet instemmen met een mediator. 
Wanneer de fusie helemaal niet doorgaat, zal dit ook leiden tot aanpassingen in het huisvestingsplan van de gemeente 
De Marne en heeft dit ook bij de gemeente financiële consequenties.  
 
Helaas komen in andere fusie-/samenwerkingstrajecten dezelfde problemen aan de orde.  
 

 



2 

 

Notulen van GMR vergadering van 24 mei 2016 

 

4 19.45 Mededelingen DB/SD 
Voorzitter/Harm 
Krol 

ter informatie  

 
CAO 
Er zijn twee bijeenkomsten belegd voor personeel waarin de nieuwe cao toegelicht gaat worden. Deze bijeenkomsten 
zijn op  2 en 7 juni. Alle leerkrachten en GMR-leden krijgen hiervan nog een uitnodiging. Gezegd wordt dat dit wel een 
beetje laat is met uitnodigingen; het is fijn wanneer er iets meer tijd is tussen de uitnodiging en de bijeenkomsten. 
 
BFP 
De P-GMR heeft vragen kunnen stellen aan het bevoegd gezag en kritische opmerkingen kunnen maken betreffende 
het BFP.  Dit is een goede bijeenkomst geweest. Ook de gesprekken met de scholen zijn geweest. 
Het verschil in wensen van scholen en de gedachte van het bestuur is 1.01 fte. Er is voor het komende jaar maar 1.45 
marge uit de frictiepot. Er zal nog eens goed gekeken moeten worden naar de formatie van de diverse scholen.   
Wanneer de gehele formatie duidelijk is, komt dit als bijlage bij het BFP. Met zo’n bijlage moet de P-GMR instemmen. 
De formatie gaat eerst langs de P-MR van de diverse scholen en komt daarna als bijlage bij het BFP. 
 
Aardbevingsschade 
Onder de diverse stichtingen leeft de behoefte om de problematiek van de scholen in Groningen in Den Haag aan te 
kaarten. Dhr. Alders heeft opdracht gekregen om 110 miljoen voor Groningen los te krijgen. De diverse stichtingen 
zullen gezamenlijk een advertentie plaatsen in de landelijke dagbladen. In de derde week van september is bekend of 
Groningen ook geld krijgt voor de aardbevingsschade en het aardbevingsbestendig maken van de scholen.  
De scholen hebben met NAM en de gemeenten een overeenkomst gesloten waarin alle spelregels omtrent bouwmees-
terschap worden genoemd.  
 
Levensvatbaarheid ‘projectscholen’ 
Bij de projectscholen Adorp, Garnwerd en Pieterburen speelt momenteel een discussie over de criteria van evalueren.. 
De evaluatiecriteria moeten voor alle scholen hetzelfde zijn. Er is opdracht gegeven tot het onderzoeken van de  
levensvatbaarheid van de diverse projecten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bepalend voor het vervolgproject.  
 
Organisatiestructuur 
Er zijn voldoende sollicitanten om de uitstaande vacatures in te vullen.  
 
Hofmans en Heegma hebben met de diverse schoolleiders gesprekken gevoerd en starten met het ontwikkelen van een 
richtlijn hoe de organisatie zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen.  
Vraag is vooral ‘waar staan we op dit moment en waar willen we naartoe’. Daarbij is vooral het professionaliseren van 
de leerkrachten van belang.  
In de volgende vergadering zal de onderzoeksopzet waarschijnlijk aan de orde komen. Vanuit de GMR wordt opgemerkt 
dat het goed is om ook aan de leerkrachten te vragen waar zij behoefte aan hebben. Dit om toch meer ‘bottum-up’ te 
werken.  
 
Samenwerking zorg en onderwijs 
De gemeente Winsum is bezig met onderzoek naar meer samenwerking tussen onderwijs en zorg. In juni/juli zal 
hierover gerapporteerd worden.  
 
Uitbreiding  
De organisatie is uitgebreid met huisvestingsmedewerker Folkert Piersma. Hij zal het werk gaan doen dat voorheen 
door Syplon werd gedaan. Het is de bedoeling dat Folkert zaken snel oppakt en ook de scholen van goed advies kan 
voorzien.  
 
Fusies  
De fusie in Roodeschool loopt tot nu toe goed. Zij gaan per 1 augustus 2016 samen verder in het gebouw van H.H. 
Simonidesschool en zullen dan SWS De Dobbe heten. 
 
IKC  
Het is de bedoeling dat in Adorp op 1 augustus een IKC start. Verder is L&E in gesprek met  Kids2Be, Anneke Sijpkens 
(peuterspeelzalen) en Eenrum. Wanner L&E de regie hierover in eigen hand kan houden, dan is zo’n proces heel goed 
te managen. Het is de bedoeling dat vóór de zomervakantie hierover een uitspraak is gedaan.  
 
Stroomlijningsdocument 
De tekst van het Stroomlijningsdocument zal worden veranderd, met name de oplegger voor spreidingsbeleid. Dit is 
nodig omdat er nog meerdere ontwikkelingen zijn die genoemd moeten worden.  Harm schrijft een totaal stuk hierover, 
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zijn opvolger gaat hiermee verder. 
 
Functiebouwwerk 
Het functiebouwwerk met alle functieomschrijvingen  en waarderingen is bijna klaar en komt waarschijnlijk in de 
volgende vergadering aan de orde. Dit is een los document en valt onder personeelsbeleid. 
 

5 20.00 Bestuursformatieplan 2016-2017 Harm Krol ter informatie G-16505-01 

 
Er zijn op dit moment geen vragen/opmerkingen meer over dit document. Het verslag van de bijeenkomst met de P-
GMR wordt verwerkt in het BFP.  Dit punt komt na de pauze nog terug.  
 

6 20.15 Begroting 2016 Harm Krol ter informatie G16606-01 

 
De begroting is in januari al kort aan de orde geweest. Harm heeft destijds in de mededelingen gemeld dat de begroting 
erg in beweging was en dat een definitieve versie nog in de maak was. Er moest destijds een ton bezuinigd worden.  
 
Vanuit het samenwerkingsverband is ondertussen 90.000 euro meer ontvangen dan was begroot. Dit geld komt vooral 
ten gunste van leerlingen die extra zorg nodig hebben.  .  
 
Wanneer er vragen over de begroting zijn, graag naar Herbert mailen. Dit komt in de volgende vergadering weer aan de 
orde.  
 

7 20.30 Vakantierooster Harm Krol ter informatie G16607-01 

 
Gevraagd wordt of po en vo hierin gelijk getrokken kunnen worden binnen onze stichting, omdat de ongelijkheid hierin 
problemen oplevert met opvang van kinderen bij ouders. Hierover is enige discussie.  
 

8 20.45 CAO Allen ter informatie G-16608-01 

 
Het document zelf is al eerder behandeld. Er is een notitie opgesteld met alle vragen die zijn gesteld naar aanleiding van 
dit document. De punten 5 en 6 hebben betrekking op het functiebouwwerk. Aangegeven wordt dat voor nieuwe functies 
en wijzigingen van bestaande, of voor het vastleggen van bestaande functies advies nodig is van de GMR. Ook voor wat 
betreft het salarishuis hebben wij adviesrecht. 
 
De andere vragen zullen worden behandeld in de twee voorlichtingsbijeenkomsten die zijn belegd met het personeel. 
Ook de zaken rond de BAPO zullen dan  behandeld worden. Harm zendt het verslag van het DO  waarin dit soort zaken 
behandeld zijn naar de GMR. 
 

9 20.45 Rondvraag SD Allen ter informatie  

 
Geen vragen. De volgende keer zit Harm samen met Aris bij de vergadering.  
 

Vertrek sectordirectie – pauze 20.45 – 21.00 uur 

10 21.00 Bestuursformatieplan 2016-2017 Allen ter instemming G16605-01 

 
Besloten wordt dat met dit document aan het werk gegaan kan worden. In de vergadering van 14 juni is dan het 
totaalplaatje bekend en kan de GMR een besluit nemen.  
 

11 21.20 Vakantierooster Allen Ter advies G16607-01 

 
De GMR adviseert positief; met de opmerking het volgende jaar de vakanties voor po/vo in onze stichting gelijk te laten 
lopen.   
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12 21.25 Activiteitenplan GMR Allen ter informatie G-16612-01 

 
Er komt nog een flow-chart met onderwerpen die voor een bepaalde datum in de GMR aan de orde geweest moeten 
zijn, met inachtneming van de WMS. Deze flow-chart is nog niet helemaal klaar. 
 

13 21.30 Begroting 2016 Allen Ter informatie G-16606-01 

 
Gevraagd wordt om dit document door te nemen en eventuele vragen/opmerkingen vóór eind volgende week aan 
Herbert mailen. De GMR heeft adviesrecht (art 11b) op de begroting.  
 
Gevraagd wordt waar komt deze 90.000 euro vanuit het samenwerkingsverband vandaan en waar in het document dit 
terug te vinden is? 
 

14 22.00 Rondvraag en sluiting Allen   

 
Vanuit het DB wordt gevraagd wie er nog niet in een commissie zitten; willen deze mensen in de volgende vergadering 
aangeven in welke commissie zij plaats willen nemen?  
 
Wil ieder GMR-lid binnen de eigen MR kijken wie er dit jaar uit de MR gaan en wie er afgevaardigd moet worden naar de 
GMR (ouder of leerkracht). Het DB wil graag het nieuwe jaar starten met alle nieuwe mensen. 
Ina Brookman en Engel Buitenwerf geven aan het volgende schooljaar met pensioen te zijn en dus niet meer in de GMR 
zitting te hebben. Zij zullen kijken wie de vervang(st)er gaat worden.  
In de volgende vergadering zal het DB een lijst presenteren met daarop de toekomstige vervangingen van GMR-leden.  
 
Thema-avond: er is nog geen thema; Herbert zal een datumprikker hiervoor zenden naar alle leden. Het DB wil ook Jan, 
Tanja, Colinda, Harm en Aris hiervoor uitnodigen. 
 
De volgende vergadering is op  14 juni op Nijenstein. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

 
.  
 


