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Notulen van GMR vergadering van 8 december 2016 

 

 
 

 
 

Notulen GMR-vergadering d.d. 08-12-2016 
     
Aanwezig: 
GMR: Sander Aikema, Jantina Benning, Catrien de Boer, Joke Buist, Patrick Caspers, Saskia van 

Ham, Mark Jan Ineke, Clarien Koopmans, Olga Muurman, Lonneke van Rijen, Marloes 
Tromp en Ida Zoutman. 

 
Notuliste: Colinda Schipper. 
 
Gasten:  Aris Fickweiler – sectordirecteur PO. 
  Jan de Vos – adviseur WMS en passend onderwijs van VOO. 
  Attje Waal – toehoorder. 
 
   
Afwezig:  
Met kennisgeving:  Jannet Benthem, Peter Brouwer, Nienke Boeijenga en Herbert Schouten.  
 
Zonder kennisgeving:   Pascal Donderwinkel. 
    
 

Nr. Tijd Onderwerp Actie Status Bijlage   

1 19.30 Opening  Voorzitter   

 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. SWS Op Wier wordt bedankt voor de gastvrijheid. 
Herbert is ziek vanavond. De presentielijst gaat, samen met de lijst voor kilometervergoeding, rond.  
 

2 19.32 Vaststellen agenda Allen vaststellen G-17202-01 

 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 

3 19.35 Verslag vorige vergadering d.d. 26-10-2016 Allen vaststellen G-17103-01 

Bij punt 4: Op 1 oktober was het leerlingaantal van L&E 1653, dit is een daling van 3%. Dit wordt aangepast in het 
verslag.  
De notulen worden verder zonder wijzigingen goedgekeurd.  
 
In de begroting van het vorige jaar was een meevaller gevonden van 90.000 euro, later bleek dit toch niet zo te zijn. Er 
bestaat met het speciaal onderwijs een akkoord over boventallig personeel dat teruggenomen wordt; hiervoor was in de 
jaarrekening van 2015 een bedrag opgenomen voor 2015 én 2016. Voor dit bedrag zijn er gedragsdeskundigen voor 
L&E werkzaam geweest.   
 

4 19.40 Mededelingen Directeur-bestuurder PO Aris Fickweiler ter informatie  

 
- BFP 2016-2017 en BFP 2017-2018 
De eerste stappen hiervoor worden momenteel genomen. Er wordt gekeken hoe het BFP bij andere besturen eruit ziet 
en ook een voorbeeld van het VOO wordt bekeken. Zoals afgesproken worden ook de opmerkingen van de GMR zoals 
genoemd in de post-ambule, meegenomen in het nieuwe BFP.  
 
Er wordt een stappenplan gemaakt waarin beschreven wordt welke stap op welk moment aan de orde is. 
 
 
 

 



2 

 

Notulen van GMR vergadering van 8 december 2016 

 

Daarnaast is er  een werkgroep ‘Mobiliteit en Formatie’; het doel van deze werkgroep is om te beschrijven hoe het 
proces rond de formatie door leerkrachten wordt ervaren. Deze werkgroep wil vóór de voorjaarvakantie aanbevelingen 
gedaan hebben hoe het proces rond de formatie beter kan, zodat deze aanbevelingen ook meegenomen kunnen 
worden in het komende proces.  
 
Dit punt komt in elke GMR-vergadering aan de orde.  
 
- Begroting 2017 
De concept-begroting voor 2017 ligt momenteel bij de auditcommissie van de toezichthouders. De op- en aanmerkingen 
van deze commissie worden verwerkt in een definitieve begroting. Deze ‘definitieve begroting’ wordt ter vaststelling 
aangeboden aan de toezichthouders op 14 december. Er kan dan eventueel nog iets aangepast worden; 16 december 
wordt de begroting aangeboden aan de GMR. De GMR brengt dan een advies uit over de begroting.  
 
- Aanpassen/actualiseren MR/GMR statuut 
Er zijn veranderingen geweest in de WMS waardoor wijzigingen nodig zijn in het statuut. Er is afgesproken om deze 
wijzigingen samen met een GMR-lid door te nemen. Jan de Vos van het VOO zal een concept-statuut maken en deze 
aan de voorzitter toezenden via de mail.  
 
- Werkgroep ‘Verzuim en Werkdruk’ 
De uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken zijn bekend en zullen deze week over de diverse scholen worden 
verspreid. In dit onderzoek zijn ook de onderwerpen werkdruk en verzuim aan de orde gekomen; vanuit de RI&E komen 
er ook nog resultaten binnen. De werkgroep zal deze gegevens meenemen in hun analyse. Vanuit de GMR zal Marloes 
Tromp in deze werkgroep plaatsnemen.  
 
- Werving/Selectie nieuwe bestuursleden (toezichthouders) 
Er zijn twee vacatures bij de toezichthoudende bestuursleden: de financiële positie en die namens de MR VO. 
Momenteel worden door het bestuur de profielen voor deze functies gemaakt. De GMR heeft m.i.v. 1 januari adviesrecht 
op de competentieprofielen voor deze vacatures.  
Werving zal o.a. plaatsvinden via het Dagblad van het Noorden; de vervanging zou eigenlijk per 1 januari moeten 
ingaan, maar het is onzeker of dit gehaald gaat worden 
 
- Status project-scholen met intentieverklaring 
Dit onderwerp houdt verband met notitie ‘L&E en de ontwikkeling van het primair onderwijs in Noord-Groningen’. De 
projectscholen zijn Garnwerd, Pieterburen en Adorp. Afgesproken is dat in 2018 een evaluatie zal plaatsvinden m.b.t. 
het bestaansrecht van deze scholen. Het is de bedoeling dat een stuurgroep en een projectgroep (de schoolleiders van 
genoemde scholen) dit proces gaan monitoren. Deze groepen worden momenteel opgestart.  
 

5 20.20 Vervolg Toekomstscenario III Aris Fickwelier ter informatie G17106-01 

 
De notitie ‘L&E en de ontwikkeling van het primair onderwijs in Noord-Groningen’ is geschreven nadat is gebleken dat 
het toekomstscenario niet langer aan de orde is. 
 
Kern is dat lokale initiatieven de mogelijkheid krijgen om zich te bewijzen. Op termijn zal nog gekeken worden of de 
criteria en het beleid rond spreiding compleet zijn. 
 
Deze notitie gaat de komende periode worden aangepast en zal dan opnieuw aan de GMR als voorgenomen beleid 
worden aangeboden, eerst ter informatie en daarna ter advies/instemming.  
 
De website ‘Van goed naar goud’  is al een poosje niet onderhouden. Er is sprake van geweest om deze site te stoppen; 
het idee is om de site te laten bestaan, maar dan de inhoud aan te passen en te veranderen.  
  
 

6 20.40 Rondvraag voor directeur-bestuurder Allen ter informatie  

  
Geen. 
 

Vertrek directeur-bestuurder – pauze 20.45-21.00 uur 
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7 21.00 Bestuursformatieplan Allen 
I, P-gmr, 12.1b 
I, P-gmr, 16.3 

G16605-01 

 
Nadat de post-ambule is goedgekeurd en is toegevoegd aan het BFP 2016-2017, zal de P-GMR hiermee instemmen.  
 
Het punt BFP zal in elke GMR-vergadering aan de orde komen. Voor het BFP van 2017-2016 moet het concept in 
februari in de GMR aan de orde komen. Het DB zal in hun eerstvolgende vergadering met de directeur-bestuurder 
vragen wanneer het eerste concept van het BFP ingezien kan worden door de GMR.  
 

8 21.10 Begroting 2017, mededeling DB 
A, gmr, 11b 
A, gmr,16.2a-b 

 

 
Op 16 december a.s. wordt de begroting 2017 naar de GMR gezonden. Afgesproken is dat Jeroen Peters van de VOO  
deze voor ons gaat controleren. Ook de werkgroep vanuit de GMR gaat dit bekijken. De voorzitter wil graag een 
afspraak plannen met deze werkgroep en Jeroen Peters; de voorzitter zal hiertoe initiatief nemen. 
 
De werkgroep zal in de volgende vergadering (24 januari 2017) verslag uitbrengen aan de GMR; dan zal een advies 
over de begroting worden uitgebracht 
 

9 21.15 MR/GMR statuut en reglement, mededeling DB 
I, gmr,21.1 1-2 
I, gmr,23 1-2,26 

G1562-01 
G15311-01 

 
Jan de Vos van VOO zal een concept-statuut maken voor L&E en stuurt dit via de mail naar de voorzitter. De bedoeling 
is om dit op het overleg tussen DB en directeur-bestuurder op 20 december te bespreken. In de volgende GMR-
vergadering komt dit weer aan de orde.  
 

10 21.20 Tekenen van stukken (MR en GMR) allen Ter informatie  

 
Alle stukken die in de GMR/MR aan de orde komen, waarvoor een advies of instemming nodig is, behoren getekend te 
worden. Hiervoor ligt achter het betreffende stuk een achterligger, waarop getekend moet worden. Dit mag dus niet 
mondeling, of via een vermelding in de notulen!  
In de volgende vergadering zal Jan de Vos een kaartje uitdelen waarop staat vermeld waar instemming/advies op 
gegeven moet worden. 
 

11 21.30 W/S bestuursleden (toezichthouders), BAC allen 
A, gmr, 11q 
A, gmr, 11h 

G17211-01 

 
Gevraagd is of er één of twee mensen vanuit de GMR willen meehelpen om de profielschetsen voor toezichthouders op 
te stellen en daarna in BAC zitting te hebben. Het gaat hier wel om iemand uit de oudergeleding. 
Sander en Lonneke willen dit wel doen, zij kunnen echter niet altijd. Saskia wil wel op reserve staan.  
 

12 21.40 Evaluatie MR cursus/opvolgdag begin 2017 DB ter informatie    

 
Er zijn twee avonden geweest waarop 6 à 7 mensen aanwezig waren. De derde avond zal in het vroege voorjaar 
worden gepland, met als thema het BFP.  
Voorstel is om dit samen te laten vallen met de bijeenkomst met de voorzitters van de MR-en.  
 

  

13 21.50 Diverse mededelingen DB DB ter informatie    

 
- Thema-bijeenkomst 
Deze vind plaats op 12 januari 2017 met een workshop RGM (Ronnie Gardner Methode). Digmon Rovers verzorgt dit 
van 18.30-19.30. Aansluitend zal er een maaltijd zijn. Het vind plaats  op de Negen Wieken in Winsum. 
 
- Op dit moment is er niet een goede verhouding tussen ouderleden en personeelsleden. Er zijn twee personeelsleden 
uitgetreden, waarvoor ouders in de plaats zijn gekomen.  
De regel is echter dat de termijn van de uittredende personeelsleden volgemaakt dient te worden door een ander 
personeelslid. Het DB voert hierover momenteel correspondentie met de betreffende scholen.  
Gevraagd wordt om zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te geven, voornamelijk aan de betreffende ouderleden.  
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14 22.00 Rondvraag en sluiting Allen ter informatie  

 
Sander wil in het vervolg graag de concept-notulen ontvangen zodra deze klaar zijn; hiermee wil hij zijn achterban 
informeren. Diverse andere mensen willen dit ook graag. De vergadering stemt hiermee in; zolang duidelijk gemaakt 
wordt aan de achterban dat het concept-notulen zijn.  
 
 
Saskia vraagt naar ervaringen van andere scholen met invoeren van leerlingenraden. Er zijn een aantal scholen binnen 
L&E die al met leerlingraden werken; ook de VOO heeft hier veel ervaring mee. De invulling van zo’n raad is echter per 
school verschillend en is niet een onderwerp voor de GMR. 
Jan de Vos zal algemene informatie hierover via de mail verzenden naar de voorzitter, met het verzoek om dit te delen 
met alle GMR-leden. 
 
Joke vraagt naar ervaringen met een continu-rooster? Het DB zal in de vergadering van 20 december aan de directeur-
bestuurder vragen of hij hier in de vergadering van 24 januari 2017 iets over kan zeggen.  
 
De volgende vergadering is op 24 januari 2017 op Usquert.  
 

 
.  
 


