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Notulen van GMR vergadering van 14 juni 2016 

 

 
 

 
 

Notulen GMR-vergadering d.d. 14-06-2016 
     
Aanwezig: 
GMR: Sander Aikema, Engel Buitenwerf, Annemieke de Bruijn, Jantina Benning, Jannet Benthem, 

MarkJan Ineke, Lonneke van Rijen, Marloes Tromp, Herbert Schouten en Tineke Wever 
 
Notuliste: Colinda Schipper. 
 
Gasten:  Harm Krol – sectordirecteur PO a.i. 
  Aris Fickweiler – sectordirecteur PO 
  Jan de Vos – adviseur WMS en passend onderwijs van VOO. 
 
   
Afwezig:  
Met kennisgeving:  Ida Zoutman, Nancy vd Heuvel, Pascal Donderwinkel, Catrien de Boer, Olga 

Muurman en Clarien Koopmans 
 
Zonder kennisgeving:  Ina Brookman en Edwin Spoelstra,  
    
 

Nr. Tijd Onderwerp Actie Status Bijlage   

1 19.30 Opening  Voorzitter   

 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en bedankt de Jansenius de Vries voor de gastvrijheid.  
De presentielijst gaat, samen met de lijst voor de kilometervergoeding, rond. 
Harm schuift iets later aan; Aris komt later op de avond kennismaken als het lukt, want hij zit in een andere vergadering. 
 

2 19.35 Agenda, verslag vergadering d.d. 24-05-2016 Allen vaststellen 
G-16702-00 
G-16702-01 

 
Vaststellen agenda: 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Verslag vorige vergadering d.d. 24-05-2016:  
De notulen worden, met een paar kleine wijzigingen, goedgekeurd, met dank aan de notuliste. 
  

3 19.45 Mededelingen DB/Directeur-bestuurder 
Voorzitter/Harm 
Krol 

ter informatie  

- Onderwijscafé 
Het idee voor dit café komt vanuit de leerkrachten en wordt steeds groter. Zij kunnen de directie gevraagd en 
ongevraagd van advies en ideeën voorzien. Goede ideeën worden meegenomen in het DO. Dit café blijft vooralsnog 
bestaan. 
 
- Zomerbijeenkomst 
De datum voor de zomerbijeenkomst is 23 juni. Thema is ‘welkom en afscheid’. Wij worden dan verwacht bij ‘De Diken’ 
in Zeerijp. Herbert zal een routebeschrijving mailen.  
 
- INVK 
Dit is het ‘Instituut voor Kennisdeling’; een landelijk overlegorgaan voor medezeggenschapsorganen; met mensen uit het 
hele land die praten over medezeggenschap. Van deze bijeenkomsten wordt een verslag van gemaakt zodat we dit ook 
met elkaar kunnen delen.  De volgende vergadering is op 14 november. Herbert gaat hierheen.  
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- Terugkoppeling toezichthoudersvergadering betr. toekomstscenario III 
Harm heeft aan de toezichthouders een notitie gezonden betreffende de status van het spreidingsstuk 
(Toekomstscenario III). Omdat het stuk geen instemming geniet van de GMR heeft het momenteel de status van een 
bestuurlijke notitie.  
Conclusie is dat de basisvragen die zijn gesteld, in de kern niet zijn beantwoord. De criteria en intenties van L&E zijn 
erin blijven staan. Wat er gerealiseerd is aan fusies en sluitingen is niet direct gevolg van het toekomstscenario 
(uitgezonderd Nijenstein). Het effect van dit scenario is dus heel gering gebleken. 
  
Belangrijk is dat wanneer je aan scholen komt, dat je ook aan ouders en dorpen komt. De ontwikkeling van scholen 
moet vooral op kwaliteit bekeken worden, met betrokkenheid van en overleg met ouders, leerkrachten en 
dorpskern/gemeente. Wanneer de kwaliteit van onderwijs onder druk komt te staan, is er overleg met ouders nodig over 
een oplossing hiervoor.  
 
De kwaliteit van onderwijs moet absoluut leidend zijn binnen het strategisch beleid van L&E. Hierover heef Harm een 
prettig gesprek gehad met de toezichthouders welke hem inmiddels hebben aangegeven dat zijn notitie wordt 
overgenomen en is vastgesteld. 
 
Aris zal hiermee verder gaan en dit zal in de volgende vergadering op de agenda staan.   
 
De vraag van de vergadering is of de notitie van Harm aan de toezichthouders aangaande Toekomstscenario III spoedig 
op de Plaza ter inzage aan de GMR kan worden gegeven zodat wij ons hierop tijdig kunnen voorbereiden. Harm zal 
ervoor zorgen dat deze ter kennisgeving voor de GMR beschikbaar komt. 
 
- Fusie Zoutkamp 
Er is momenteel tussen de twee besturen een patstelling. De wethouder van gemeente De Marne, Mariette Visser, zal 
binnenkort een bemiddelaar inzetten. De ouders in Zoutkamp willen heel graag een samenwerkingsschool.  De 
leerkrachten van de Solte Campe staan open voor een samenwerkingsschool onder de vlag van L&E, maar zullen zeker 
niet bij VCPO gaan werken.  
 
De locatieleider van Solte Campe heeft bij de BAC/Simon van der Wal gevraagd om een schriftelijke reactie en zij zal 
nog een gesprek hebben met Simon vd. Wal. Betrokkene voelt zich beschadigd door de hele gang van zaken. 
 
In een volgende vergadering zal dit weer op de agenda staan.  
 
- Rapportage reorganisatie 
De directeuren voor de scholen zijn bekend en per 1 juni benoemd. Momenteel loopt de sollicitatieronde voor de 
schoolleiders.  Eind juni moet dit ook rond zijn.  
 
Het is nog niet duidelijk wat de procedure is wanneer er op een school niet gesolliciteerd is op de functie van 
schoolleider.  
 
Helaas is Cisca Oenema (P&O) uitgevallen; dit komt erg slecht uit met de formatie en alle aanverwante zaken. Het 
directieteam pakt de formatie verder op. Er wordt een vervangster gezocht, dit zal volgende week bekend zijn. 
 

4 19.55 Bestuursformatieplan 2016-2017 Harm Krol ter informatie G-16605-01 

 
Er zijn er nog geen antwoorden op onze vragen; ook nog geen nieuwe informatie. Hetzelfde geldt de ‘Begroting 2016’ en 
‘cao-bijeenkomst’.  
 
Omdat deze informatie mist, kan de GMR over deze onderwerpen geen besluit nemen. Harm zal nog met het dagelijks 
bestuur hierover contact hebben.   
 

5 20.10 Concept Centrale (bovenschoolse) schoolgids Harm Krol ter instemming G16705-01 

 
De oudergeleding van de GMR heeft instemmingsrecht op het centrale deel van de schoolgids. ER zijn een aantal 
opmerkingen/wijzigingen:  
Blad 2: par 1.2 moet ‘Eenrum’ worden; de school in Zoutkamp moet nog worden toegevoegd  
Blad 5: 1.8 : ‘hete zelf opvangen van kinderen’ moet worden gewijzigd in ‘het zelf opvangen’ 
Blad 7: 3.1 staat tweemaal vermeld, eenmaal moet 3.2 worden en dan verder met 3.3 
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Blad 8 kan het tabelletje wat netter? 
 
Het centrale deel van de schoolgids wordt, met inachtneming van de wijzigingen, goedgekeurd. 
 

6 20.20 
Convenant Vervangingsfonds inzake de 
uitvoering van het plan van aanpak (reductie 
ziekteverzuim) 

Harm Krol ter informatie G16706-01 

 
Dit convenant is een intentieverklaring hoe L&E met ziekteverzuim en het terugdringen hiervan wil omgaan. Dit 
convenant is onderdeel van het personele beleid.  
 
Op blad 2, afspraak1 staat een meldingsfrequentie van 100; dit moet waarschijnlijk 1 zijn.  
 

7 20.30 Kwaliteitsbeleid (opzet) Harm Krol ter informatie G-16707-01 

 
Kwaliteit is een specialiteit van Aris is kwaliteit, hij zal hiermee nog verder aan de slag gaan. Kwaliteit van onderwijs en 
professionalisering van leerkrachten is voor de komende jaren een terugkerend thema.  
 

8 20.40 Tevredenheidsonderzoek Harm Krol Ter informatie  

 
Evenals eerdere versies van het tevredenheidsonderzoek gaat Beekveld en Terpstra de vragenlijst opstellen voor het 
tevredenheidsonderzoek. In het najaar van 2016 moet dit onderzoek gaan plaatsvinden. 
 
Het tevredenheidsonderzoek is onderdeel van het kwaliteitsbeleid en moet in schoolplan terugkomen; tevens is het 
onderdeel van strategisch beleid. Het zal dus komend schooljaar zeker nog op de agenda van de GMR worden 
geplaatst in verband met instemming/advies. 
 

9 20.50 
Thema stroomlijning communicatie 
bestuurskantoor/toezichthouders naar GMR 

Voorzitter Ter informatie  

 
Het stroomlijningsdocument zal ook terugkomen in het strategisch beleidsplan.  
 
Vanuit VOO is er gelegenheid om mee te doen aan een traject om de communicatie en samenwerking tussen de GMR 
en het bevoegd gezag te stimuleren en optimaliseren. Het is wat het DB betreft een uitgelezen moment om 
samenwerking te ontwikkelen en om machtsverhoudingen plaats te laten maken voor een krachtige verhouding waarbij 
samen- en oplossingsgericht werken een kernfactor is.  
 
Gevraagd wordt of het de GMR-leden een goed idee lijkt om in het komende schooljaar hierin een training te volgen. De 
kosten hiervan zullen 2.000-2.500 euro bedragen en het verzoek isom deze kosten alsnog in de GMR begroting voor 
2016-2017 op te nemen. 
.  
Jan de Vos zal  nog navragen of het mogelijk is om de kosten hiervan nog uit de landelijke gelden te kunnen betalen.  
 
De GMR is in principe positief en vraagt het dagelijks bestuur om dit punt met het bevoegd gezag op te volgen en na de 
zomervakantie weer aan de orde te stellen ter vaststelling/besluit. 
 

10 21.00 Begroting 2016  Harm Krol Ter informatie  

 
Deze begroting is voorgelegd aan een financieel expert van de VOO. Vandaag is hierop reactie ontvangen, na de pauze 
zal verder gesproken worden over de begroting.  
 
Er wordt nadrukkelijk vastgesteld dat de experts van de VOO met een verouderde versie van de begroting hebben 
gewerkt, daterend uit december 2015. Het blijkt dat er nieuwere versies beschikbaar zijn. Het verzoek van het DB aan 
Harm om deze dan aan de GMR worden voorgelegd. Het dagelijks bestuur zal hierover nog een afspraak maken met de 
directeur-bestuurder PO om het verslag in wat meer detail door te nemen. 
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11 21.10 Terugkoppeling cao-bijeenkomst Allen Ter informatie G-16609-01 

 
De eerste bijeenkomst was een prima bijeenkomst; de informatie was helder en duidelijk en vragen konden goed 
worden beantwoord. Helaas was dit in de tweede bijeenkomst beslist niet het geval.  
 
In beide bijeenkomsten konden ingewikkelde individuele situaties niet worden behandeld; daardoor blijft voor de 
leerkrachten nog onduidelijkheid bestaan. 
 
Conclusie is wel dat de nieuwe cao absoluut niet voor de werkdrukverlichting gaat zorgen die beoogd was en mogelijk 
zelfs het tegendeel als gevolg zou kunnen hebben.  
 
Het zou slim zijn om alle leerkrachten de gelegenheid te geven om de eigen situatie met een deskundige te overleggen; 
helaas ontbreekt hiervoor op dit moment de tijd. Dit zou voor het volgende jaar goed zijn om dit te regelen, bv in de 
periode januari tot maart al. 
 
De vragen die zijn gesteld door de GMR, en dan met name over de punten 1 t/m 4, zijn nog niet beantwoord. Harm 
neemt dit mee. 
 

12 20.45 Rondvraag SD Allen ter informatie  

 
De voorzitter neemt officieel afscheid van Harm en bedankt hem voor alle inzet. Harm is nog wel op de thema-avond 
van 23 juni aanwezig.  
 

Vertrek sectordirectie – pauze 21.20-21.30 uur 

13 21.30 Bestuursformatieplan 2016-2017 Allen ter informatie G16605-01 

 
Dit punt is behandeld. 
 

14 21.40 Concept Centrale (bovenschoolse) schoolgids Allen 
Ter 
instemming 

G16805-01 

 
Dit punt is behandeld. 
 

15 21.45 
Convenant Vervangingsfonds inzake de 
uitvoering van het plan van aanpak (reductie 
ziekteverzuim) 

Allen ter informatie G-16806-01 

 
Dit punt is behandeld. 
 

16 21.50 Kwaliteitsbeleid (opzet) Allen Ter informatie G-16707-01 

 
Dit punt is behandeld. 
 

17 21.55 Activiteitenplan, Vergaderschema 2016/2017 Allen 
Ter 
vaststelling 

G-16612-01 
G-16717-01 

Activiteitenplan:  
Er zijn een paar opmerkingen betreffende het activiteitenplan: 
- 1.1 Graag wat positiever geschreven (waarom een activiteitenplan).  
- 2.1 Het is niet duidelijk wat de missie is; dit is te vinden in het huishoudelijk regelement. Het zou goed zijn om dit op 
deze plek te herhalen. .  
- 3 De thema’s voor de werkgroepen zijn terug te vinden in de subgroepen; verzoek om deze updaten en bij de 
werkgroepen onder te brengen. 
- De begroting moet veel eerder rond, vóór 31 december van het betreffende jaar.  
 
Vergaderschema:  
Er wordt gevraagd om de vergadering om 19.00 uur te beginnen en dan om 21.30 te stoppen. Ook wordt voorgesteld 
om  op een vaste locatie te vergaderen.  
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Verzocht wordt om na te denken over de aanvangstijd van de vergadering, de tijdsduur en de locatie van de 
vergadering. In de eerste vergadering na de zomervakantie zal hierover een besluit genomen worden.  
 
Herbert stuurt een mail rond waarin wordt genoemd wie in welke werkgroep zit; wie is de voorzitter van deze werkgroep 
is en welke thema’s werkgroep wil oppakken. 
 
Roulatieschema:  
Engel Buitenwerf en Ina Brookman zullen de GMR verlaten; zij gaan met pensioen. Tineke, Annemieke en Edwin 
stoppen. Voor deze mensen dient zo spoedig mogelijk vervanging worden voorgedragen door de MR van de betreffende 
school.  
  
Herbert gaat op voor een tweede termijn, met ingang van september 2016, en zal na de zomervakantie de GMR-
vergadering vragen of zij akkoord gaan met een tweede voorzitterstermijn van Herbert.  
 
Herbert zal Sander Aikema een mail zenden met de regels rond vervanging van mensen die zich vroegtijdig laten 
vervangen. 
 

18 22.00 Rondvraag en sluiting Allen   

 
Begroting 2016:  
De reactie die Jeroen Peeters van het VOO heeft gegeven op de begroting 2016 worden besproken; besloten wordt dat 
Herbert met dit stuk naar Harm/Aris gaat en dit mondeling gaat toelichten.  
Deze reacties zijn echter op een eerdere versie van de begroting (van 3 december). Deze begroting is ook bepalend 
voor de formatie voor het volgende schooljaar en dit hoort in het BFP te staan.  
De reacties moeten wel omgezet worden in concrete punten. Bij een duidelijke beantwoording kan het dagelijks bestuur 
positief adviseren.  
De begroting 2017 zou eigenlijk in november al op de agenda van de GMR moeten staan.  
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

 
.  
 


