Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee
Notulen van de GMR vergadering van dinsdag 6 december 2016, welke werd gehouden op obs de Inktvis
te Dirksland
Aanwezig
: Willem Hooijman (voorzitter), Pieter Verbrugh (directeur-bestuurder), zie verder de
presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Erik Jamin, Goof Konings.
Notulen
: Monique Notenboom
1.
Opening en vaststelling van de agenda
1.1
Willem opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze laatste
vergadering van 2016.
2.
Mededelingen
2.1
Oproep: nieuwe voorzitter GMR per 1-1-2017
Geen aanmeldingen.
2.2
Oproep: nieuwe secretaris GMR per 1-1-2017
Geen aanmeldingen.
Peter Hoendervangers: dan bij toerbeurt voor beide functies.
Klazina Nipius: Kan de GMR functioneren bij toerbeurt?
Willem Hooijman: GMR vergadert kritisch, maar volgens de regels. Geeft advies en
beslissingen af aan de directeur-bestuurder. Vooroverleg GMR met Pieter erbij 3 weken voor
vergadering, zodat de agenda op tijd wordt vastgesteld. Bij opmaken agenda steeds
terugkijken naar terugkerende agendapunten, van vorige vergadering en vergadering vorige
jaren. Het rouleren van de functie van secretaris is praktisch niet handig.
Pieter Verbrugh: Er was wel wat interesse, maar geen ruimte meer binnen het taakbeleid. Is
nu ook lastig zo half het schooljaar. Eventuele oplossing taakbeleid: Wel opnemen voor
komend schooljaar en dan compensatie zoeken voor dit schooljaar.
Klazina Nipius: ik heb wel interesse in voorzitter, maar geen uren ervoor. Als dit dan geregeld
kan worden op mijn school wil ik het wel doen. En dan wel met een secretaris.
Pieter Verbrugh: Ik kan het vragen aan Patricia Posthuma.
Klazina Nipius: Dan wil ik het wel doen.
Willem feliciteert Klazina vooralsnog met haar nieuwe functie.
2.3
MR cursus Taakbeleid: gaan we dit doen? 12 aanmeldingen, €750,00
GMR-leden denken, dat door MR-en en leerkrachten niet goed is begrepen wat het doel is van
deze cursus. Monique zal opnieuw een email eruit doen, dan kan er nog tot 21 december
gereageerd worden.
2.4
Begroting vast agendapunt vergadering februari i.p.v. december.
Deze stond als vast punt op de vergadering in december, maar de begroting is dan nog niet
af. Daarom voortaan als vast agendapunt op de agenda van februari.
Ook wordt de begroting altijd eerst besproken in de financiële werkgroep, die bestaat
momenteel maar uit 2 leden, dus er kan altijd aangemeld worden om in die werkgroep te
gaan. In de dan eerstkomende GMR vergadering zal de werkgroep verslag doen.
3.
Verslag vorige vergadering
3.1
Verslag van de vorige vergadering d.d. 28-09-2016
bijlage 3.1
Er is inmiddels een reactie van de inspectie, hun standpunt blijft gehandhaafd.
5.1 Expertisecentrum is ondergebracht bij het expertisecentrum s.w.v.
5.3 Week 91 klopt.
3.2
Verslag bijeenkomst 31-10-2016
bijlage 3.2
Verslag is ter kennisname, omdat de vergadering formeel niet heeft plaatsgevonden.
3.3
Verslag ingelaste GMR-vergadering 2-11-2016
bijlage 3.3.
Wordt bij deze vastgesteld.
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4.

Ingekomen/verzonden stukken
Geen

5.
Bespreekpunten
5.1
Passend Onderwijs: stand van zaken
Komende donderdag is de 2de vergadering PO-VO, commissie intern toezicht wordt behandeld.
Arrangementen: is momenteel tijdrovend werk door verplicht invullen OPP. Dit bespreken om het
sneller te laten verlopen en minder administratie.
Dekkend aanbod: Werkgroep Dekkend Aanbod is bezig met de 2 sbo-scholen. Alle
schoolbesturen willen graag één nieuwe sbo/expertisecentrum waar ambulant begeleiders
aanwezig zijn, lesplekken voor sbo maar ook lesplekken voor S.O. Als er maar één voorziening
is, wordt er gemengd lesgegeven. Volgende stap zal zijn om een kleine projectgroep samen te
stellen die dit verder gaan uitwerken. Moeilijkste onderdeel is waar de nieuwe sbo bestuurlijk
wordt ondergebracht. PC-scholen geven al aan dat zij het erbij willen hebben. Dat zien wij
anders, omdat we bv nu zien op de PM Praktijkonderwijs dat daar Kompas-kinderen heen gaan,
die moeten dan bv. verplicht bidden, dat is niet altijd gewenst. Oplossing kan zijn om een nieuwe
stichting op te richten, om daar die school onder te brengen, en dan met elkaar de identiteit
binnen de school goed organiseren, dagopening/sluiting gedifferentieerd aanbieden.
De dag zelf wel gemend de lessen volgen. Ook te maken met krimp, bieden van kwaliteit wordt
steeds moeilijker en bijna niet meer te bekostigen, dus de noodzaak is groter geworden.
Han Greven: Hoe gaat het bestuur van die nieuwe stichting er dan uit zien, gaat dat op het aantal
leerlingen of??
Pieter: Nog niet over gehad. Benaderen vanuit de inhoud, vanuit de leerlingen, zorgvuldig
omgaan met het personeel, in kleine stapjes de grote hobbels gaan nemen.
Willem Hooijman: Is er al een soort tijdsplan?
Pieter: Nee.
Wilma Keijzers: Praktijkonderwijs is nu op de PM, gaat dat dan ook over naar die stichting?
Pieter: Nee.
Mariëlle Kraaijenbrink: Moeilijker geworden om kinderen naar het SO te verwijzen. Vooral
gedragsproblematiek is verergerd.
Pieter: We proberen kinderen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving op de reguliere
school te houden. Maar met deze mooie ambitie gaan er uiteindelijk kinderen naar het sbo met
een hoog opgelopen frustratieniveau, vaak in de midden- en bovenbouwgroepen. Deze
leerlingen kunnen nog maar korte tijd gebruik maken van de faciliteiten van het sbo.
Conny van Es: Gemeente laat hier met het JOT ook steken vallen. Ook daar door administratie
en communicatie soms lang wachten voordat er daadwerkelijk geholpen kan worden. Daar is
inmiddels ook al over vergaderd, plannen gemaakt om dit te verbeteren.
Pieter: Er zijn momenteel 2 leerlingen op 2 scholen waarbij een zeer grote problematiek heerst,
we willen graag snel helpen, door bv crisisopvang, maar door alle procedures komen ze eerst in
een schorsingstraject terecht, terwijl bij deze leerlingen een specifieke hulpvraag bekend is.
Ella Bezuijen: Op de Inktvis hebben we juist een goed voorbeeld van snelle hulp vanuit het
expertisecentrum, waardoor er snel een leerling uit de kleutergroep naar het sbo kon worden
verwezen.
Monique Notenboom: Heeft de Inspectie nog invloed op dit plan, omdat dekkend aanbod niet
voldoende was?
Pieter: Vooral probleem met de 2 te kleine sbo-scholen. Dreigen nog steeds met sancties zoals
een bewindvoerder aanstellen.
5.2
Samenwerking VO/Sopogo: stand van zaken
Voorlopig niet samenwerken op gebied van bedrijfsvorming, de 2 cao's zijn te verschillend.
Inhoudelijk wel steeds meer en meer aan het samenwerken. Doorgaande lijn binnen allerlei
vakgebieden. Werkgroepen ook dit jaar weer bijeen.
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5.3
Beleidsstuk Ziekteverzuim: Besluitvorming.
Aan de personele geleding wordt instemming gevraagd, aan de oudergeleding advies
Willem vraagt of er behoefte is aan inhoudelijke discussie, dat is er niet. Personele geleding
geeft instemming, oudergeleding positief advies.
5.4

Stichting Vrienden van Sopogo: stand van zaken

bijlagen 5.4.1,
5.4.2, 5.4.3

Willem: Pieter heeft wat veldwerk verricht.
Pieter: Contact gelegd met de 2 ouders die nog steeds betrokken zijn bij de stichting, dat zijn
Petra Veltmeijer en Wim Groenendijk. Zij hebben nauwelijks contact met elkaar. Het enige wat
ze doen is bankpassen aanvragen en rekeningen openen. Het is goed dat de stichting er is, er
moet een scheiding zijn tussen bestuur middelen en oudergelden. Ouders van de GMR
moeten dit gaan oppakken: rooster van aftreden maken en weer up to date maken.
Willem: Oproep aan met name de ouders van de AC, graag als MR-leden uitleg geven aan de
AC-leden en ze vragen wie er samen met Petra Veltmeijer en Wim Groenendijk bij elkaar wil
gaan zitten om het rooster van aftreden up to date te maken en eventueel andere zaken die
van belang zijn te bespreken.
Alle MR-leden graag terugkoppeling zoeken met AC!
Komt volgende GMR-vergadering weer op de agenda.
5.5
SBP: Stand van zaken
Willem: Zie bijlage, zijn er nog vragen over.
Mariëlle Kraaijenbrink: 1.1 evt opmerkingen: wat negatief geformuleerd.
Pieter beaamt dit, zal aangepast worden.
Corinne Goudzwaard : 3.6 ICT-coach is groen gekleurd, terwijl er wel behoorlijk wat op- en
aanmerkingen waren. Is dat dan wel groen?
Pieter: Er zijn ICT-coaches en dat was de doelstelling. Het loopt nog niet helemaal goed.
Misschien nog oranje streep toevoegen.
Mariëlle Kraaijenbrink: Geldt dan ook voor 3.2 dat is ook groen, misschien moet dat dan ook
oranje worden?
Pieter: hoort nu ook hoogbegaafdheid bij, is inmiddels wel ondergebracht bij het swv, maar het
doel is wel behaald.
Dit agendapunt zal elke vergadering op de agenda worden gezet.

6.
Rondvraag
Annemieke Ouwens: In de bijlage over SBP staat, dat het PR plan klaar is, komt dat op de
GMR-agenda volgende keer?
Pieter: Plan is af, maar moet nog verder besproken worden, dus dat komt daarna pas op de
agenda.
Mariëlle Kraaijenbrink: In de MR een ingezonden stuk van de ouderraad, waarin ze vertelden
grote problemen te hebben met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, 10 gezinnen die niet
willen/kunnen betalen. Ouderraad wilde daardoor kinderen uitsluiten van activiteiten. Zijn er
andere scholen die hetzelfde probleem hebben?
Gemeente kan bijspringen voor ouders die niet kunnen betalen. Er zijn ook ouders die wel
kunnen, maar niet willen betalen.
Linda de Glopper: Idee om een sponsoractie te houden voor wat extra geld.
Adrienne van Vugt: Zelf penningmeester bij het Startblok, neemt bij ons ook toe.
Schoolreis/kamp wordt apart genoemd, dat wordt wel door iedereen betaald. Vrijwillige
ouderbijdrage wordt ook bij ons steeds minder betaald.
Mariëlle Kraaijenbrink: De ouderraad denkt, dat als we consequenties gaan nemen, dat
ouders dan wel gaan betalen.
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Peter Hoendervangers: Het probleem wordt zo alleen groter, dus inderdaad een keer
consequenties laten zien. Oudergeleding MR beslist uiteindelijk.
Conny van Es: Niet meer op te vangen met andere inkomsten?
Mariëlle Kraaijenbrink: Nee, er zijn wel acties te verzinnen maar het standpunt hebben de
ouders al ingenomen.
Sandra v.d. Meer: In ieder geval loskoppelen schoolreis en vrijwillige ouderbijdrage.
Eventueel op 2 verschillende momenten innen, bv ouderbijdrage begin dit jaar en schoolreis
halverwege.
Willem Hooijman: Je kan altijd advies inwinnen bij VOO of de AOB.
Willem Hooijman en Monique Notenboom: Onze laatste vergadering. Was een leuke hobby.
Leerzaam en gezellig.
Succes in de toekomst!
En dank je wel voor de leuke attentie.
Fijne feestdagen!
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