Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree- Overflakkee
Notulen van de GMR- vergadering op 4 oktober 2017 welke werd gehouden op het kantoor van
SOPOGO te Oude- Tonge.
Aanwezig: Klazina Nipius (voorzitter), Pieter Verbrugh (directeur- bestuurder), zie verder de
presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Elco en Monique
Notulen: Monique Stokman
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Om 19:30 opent Klazina de vergadering.
Tijdens de vergadering zal er een lijst rondgaan waarop iedereen zijn e- mailadres kan zetten, op
deze manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de stukken voor de komende vergadering
tijdig en wel ontvangt.
Georgette van de OPR (Ondersteuningsplanraad Primair Onderwijs) wordt voorgesteld. Zij deelt
een briefje rond waarop staat wat de OPR is, en welke leden er in deze raad zitten. Het is een
speciale MR van het samenwerkingsverband. Op de site van de OPR is alle informatie te vinden,
deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Vanuit SOPOGO kunnen er 2
leerkrachten en 2 ouders in, deze vertegenwoordigen alle scholen. Per 1 januari treedt de OPR af,
een aantal mensen zijn verkiesbaar, anderen kunnen zich aanmelden via de site. Er wordt 6 keer
per jaar een vergadering georganiseerd, deze vergaderingen zijn open voor publiek. Voor januari
hopen ze de bezetting van de OPR rond te hebben. De duur van de bezetting is teruggebracht
van 4 naar 3 jaar om het aantrekkelijker te maken.
2. Mededelingen.
2.1 Arie Folmer stopt per 1 januari 2018, hier is met de raad van toezicht over gesproken.
Carolien Dinkla zal de taken van Arie Folmer per 1 januari 2018 overnemen, en Jeanette van Zielst
zal 1 dag per week extra gaan werken om hierin ook taken op zich te nemen.
2.2 Er worden verkennende gesprekken gevoerd met 2 andere stichtingen in Zeeland en
Brabant, deze gesprekken worden gehouden om samen een goede bedrijfsvoering op te zetten en
in stand te houden. Dit heeft betrekking op de stafbureaufuncties.
2.3 Morgen zijn er stakingen, deze dag krijgt iedereen uitbetaald.
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2.4 Er zijn gesprekken met de ArboUni, momenteel is er ontevredenheid over de hulp en
ondersteuning van de huidige Arbodienst en zal er gekeken worden naar een alternatief. De GMR
zal op de hoogte worden gehouden, en een adviesrol krijgen in het besluit.
2.5 Vrijdag zal er een laatste verkenningsgesprek zijn met het katholiek onderwijs, hieruit
zal blijken of er een daadwerkelijke samenwerking uit voort komt.
2.6 In de krant was te lezen dat de voorzitter van de Raad van toezicht, Frans van Moorsel,
gestopt is. De vacature procedure zal volgen via de mail. Er zullen 2 leden van de GMR betrokken
worden bij de vacature procedure, en 1 persoon via de gemeente. Er zal een e- mail uitgaan
waarin we ons van de GMR kunnen aanmelden, het is belangrijk dat de persoon die wij
aandragen, bestuurlijke ervaring heeft. Ruud van Dongen is de nieuwe voorzitter van de Raad van
Toezicht.
2.7 Qua leerlingen zitten we momenteel in een krimpende periode, en gaan we er 50
leerlingen op achteruit. Veel scholen zitten momenteel op de nullijn of groeien, maar doordat er
afscheid is genomen van 2 grote groepen 8, veroorzaakt dit toch een krimp. Het Kompas heeft
het momenteel ook moeilijk, de oorzaak kan liggen in het verlengde van het passend onderwijs.
Aankomend schooljaar zal hierop worden geanticipeerd. De 1 oktobertelling zal het lastig maken
in 2018 op materieel gebied, en voor het personeel in schooljaar 2018/ 2019.
2.8 De onderwijsassistenten kregen afgelopen zomer op het laatste moment te weten waar
ze konden gaan werken in het nieuwe schooljaar. Voor sommige scholen zorgde dit voor
onvoorziene problemen, daarbij was het niet prettig voor de collega’s die over moesten stappen,
geven leden van de GMR aan. Deze keuzes en wijzigingen zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat
iedereen zijn baan kon behouden, door ze in te zetten voor arrangementen. In april is hier al over
gesproken en hebben ze uitleg verkregen, het blijft puzzelen met de formatie.
De 80% van het arrangementsgeld wat scholen zelf mochten inzetten, wordt nu alsnog bepaald
door SOPOGO, terwijl meerdere scholen dit geld anders hadden willen inzetten geeft de GMR aan.
Op meerdere scholen zijn Syrische/ buitenlandse kinderen, met betrekking op onderwijsassistentie
is de vraag wat voor oplossing daarvoor komt. De kinderen zouden zich per 4 moeten inschrijven
op een school om recht te hebben op extra ondersteuning en geld van de overheid. Dit gaat
zeker niet altijd op, hierdoor kwam het idee om met de woningbouw te spreken over de plaatsing
van deze gezinnen. Dhr. Verbrugh geeft aan hiermee bezig te zijn.
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2.9 Er is door HEVO onderzoek gedaan op alle locaties om te kijken naar de staat van de
school. Er waren enkele criteria waarop 4 scholen in het rood uitkwamen. Die scholen komen de
aankomende 5 jaar in aanmerking voor nieuwbouw, hierover zal de gemeente zich gaan buigen.
De kleinere scholen worden alleen geholpen als ze in samenwerking gaan met andere scholen op
het dorp. Veel scholen staan op oranje, deze staan in de planning van 5 tot 10 jaar. Dan zijn er
nog wat scholen op groen, dit zijn de nieuwere scholen. Bij de gemeente staan we op de agenda
wat betreft de scholen, er zal een presentatie gegeven worden over waar de school kan komen, en
hoe het financiële plaatje eruit zal zien. Momenteel wordt er nog druk onderzoek verricht om te
kijken hoe dit allemaal het beste vormgegeven kan worden.
3. Notulen vorige vergadering.
De notulen zijn te beperkt en missen enkele informatie. Hier zal nog naar gekeken worden, ze zijn
nog niet vastgesteld.
4. Ingekomen/ verzonden stukken.
OPR: Dit is besproken tijdens de opening van de vergadering, daar is de informatie ook terug te
vinden.
5. Bespreekpunten.
5.1 Jaarverslag: Mw. de Glopper en Dhr. Verbrugh zullen deze samen gaan maken.
5.2 Vrienden van SOPOGO: Momenteel is het nog niet gelukt om contact te leggen met
Dhr. Groenendijk, hij zal zijn taken nog moeten overdragen. De desbetreffende ouder uit Melissant
heeft nog steeds niet gehoord, de ouder uit Stellendam wilt nog steeds graag stoppen. Het idee
wordt geopperd om een nieuwsbrief te versturen naar de ouders, hierin komt te staan wat de
vrienden van SOPOGO zijn en doen. Daarnaast kwam het idee om ieder jaar een school
verantwoordelijk te maken voor het aanwijzen van 2 ouders die de taken op zich nemen. De
reacties op de nieuwsbrief worden eerst afgewacht.
5.3 ICT: De Ollie B Bommel en de Pannebakker zijn ondertussen volledig ingericht.
Momenteel zijn de Westhoek, de Inktvis en de Regenboog aan de beurt. De investering moet
worden uitgesmeerd over 3 jaar, willen we alle scholen kunnen inrichten. De ervaringen tot nu toe
zijn positief. Het is even een weg vinden samen met de collega’s, maar het werkt zeer efficiënt. Als
school kan je ervoor kiezen om uit het eigen budget extra chromebooks aan te schaffen, nu staat
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de verhouding 1 op 3 leerlingen. De ervaringen delen onderling, en elkaar op weg helpen is erg
belangrijk binnen dit traject.
5.4 Strategisch Beleidsplan: Na de herfstvakantie wordt het plan geëvalueerd. Daarna zal er
gesproken worden over wat niet bereikt is, en of dat wordt doorgezet naar het volgende plan. Er
zal ook gekeken worden naar wat er leeft in het onderwijs, en hoe het er over enkele jaren uit zal
zien. De basis voor het volgende beleidsplan zal dan gezet worden. In januari komt er een
nieuwjaarsreceptie, er zal dan stilgestaan worden bij het huidige beleidsplan.
5.5 Passend onderwijs: Er zal geen samenwerking komen met de Wegwijzer, er gaat nu
gekeken worden of er een samenwerking tot stand kan komen tussen primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en het MBO, om zo meer volume te creëren. Tussen het primair- en
voortgezet onderwijs ontstaat er al een heldere doorgaande lijn, er is veel bereikt en hier blijven
gesprekken over gevoerd worden.
5.6 Raad van Toezicht: Zij zullen 2 keer aanwezig zijn bij de vergaderingen, op 11
december en 19 april. Er zullen vanuit de raad ideeën en onderwerpen aangedragen worden om
over te praten tijdens de vergadering van 11 december. De vraag aan de GMR is om na te denken
waar zij over willen praten in april, dit zal de volgende vergadering weer naar voren komen.
5.7 Vakantierooster: De vraag is of de meivakantie 1 week later kan worden gehouden. Het
vakantierooster wordt samengesteld met andere schoolbesturen op het eiland, zo ook met
voortgezet onderwijs. Hoe de meivakantie uitkomt, heeft te maken met de examenperiode. Er kan
ook voor worden gekozen om de meivakantie te splitsen zodat er een week pinkstervakantie
ontstaat, en de periode tot de zomervakantie niet zo lang is. Echter hebben veranderingen
eventueel consequenties voor ouders met kinderen in het primair- èn voortgezet onderwijs. Er is
besloten dat Dhr. Verbrugh terugkoppeling geeft bij de schoolbesturen over onze bedenkingen
met betrekking tot de meivakantie.
5.8 Handboek veiligheidsbeleid: Er zijn enkele hoofdstukken meegegeven over dit beleid.
Het is de bedoeling dat in 3 vergaderingen alle hoofdstukken vastgesteld gaan worden. De
hoofdstukken die nu iedereen heeft ontvangen, zullen de volgende vergadering besproken
worden, en de hoofdstukken die dan meegegeven worden, zullen de vergadering daarop weer
besproken worden etc. Aan het eind van het schooljaar dient het hele plan vastgesteld te zijn.
Tijdens het bespreken is er ruimte om vragen te stellen, en advies te geven voor eventuele
aanpassingen.
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6. Rondvraag en afsluiting van de vergadering.
6.1 Plusklas: De vraag is er hoe het nu verder gaat met de plusklas. Afgelopen jaar was
vooral de terugkoppeling niet voldoende. Er zijn door de jaren heen veranderingen aangebracht,
zoals de samenwerking met de RGO. Momenteel is er weinig continuïteit voor de leerlingen,
daarbij zijn kinderen die het goed doen in de klas, van andere schoolbesturen ook welkom, dit
zorgt voor verdeeldheid. Aankomend jaar komt het Helinium uit Hellevoetsluis ook met een
soortgelijk aanbod, hier zou ook naar gekeken kunnen worden. Hoe de indeling volgend
schooljaar kan zijn, zal goed uitgezocht moeten worden, daarnaast blijft ondersteuning in de klas
erg belangrijk. Dit onderwerp komt terug bij de volgende vergadering.
Op aansluiting van de plusklas is de vraag gesteld waarom alleen de hogere groepen een plusklas
hebben. Uit ervaring van de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat leerlingen vooral
problemen ondervinden in de hogere groepen. Groep 6 zat eerst ook bij de plusklas, maar is er
later toch weer afgehaald omdat groep 7 en 8 het meer nodig hadden.
6.2 Snipperdag: De vraag kwam of het mogelijk is dat een leerling een snipperdag neemt.
Sommige leerlingen zijn 10 dagen ziek tijdens een schooljaar terwijl andere leerlingen nooit ziek
zijn.
De kinderen hebben een wettelijk verplicht aantal uren school per jaar, hier zal niets aan
veranderen.
6.3 Vergaderdata: Maandag 28 juni moet 18 juni zijn.
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