Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree- Overflakkee
Notulen van de GMR- vergadering op donderdag 21 juni 2018 welke werd gehouden op OBS Het
Kompas te Middelharnis.
Aanwezig: Klazina Nipius (voorzitter), Pieter Verbrugh (directeur- bestuurder), zie verder de
presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: De oudergeleding van Buten de Poorte, de Molenvliet, de Westhoek,
Ollie B Bommel, Het Kompas, D’n Tuun, de Pannebakker, Het Startblok, de Inktvis, de Regenboog en
het Stellegors waren afwezig. De leerkrachtgeleding van Ollie B Bommel, de Regenboog en het
Stellegors waren afwezig. De leerkrachtgeleding van het Startblok schoof later in de avond aan.
Notulen: Monique Stokman
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Om half 8 is de vergadering geopend, en de agenda vastgesteld.
2. Mededelingen.
Werving en selectie kwaliteitsmedewerker:
Er is een kandidaat geselecteerd die de stichting goed kent. Momenteel zit de kandidaat ook in een
kwaliteitscommissie aan een Hogeschool. Volgende week heeft Dhr. Verbrugh een gesprek met de
kandidaat om alles rond te maken. Daarna zal er meer informatie volgen.
Samenwerking met de katholieke scholen:
Het bestuur van de Achtsprong wilt zich het liefste aansluiten bij een koepel. Ze doen al mee met ons
cultuuraanbod, en willen nu ook graag meedoen met het professionaliseringsaanbod van SOPOGO.
De Nobelaer heeft zich teruggetrokken. Dhr. Verbrugh is nog in gesprek, dus verdere informatie volgt
nog.
3. Notulen vorige vergadering.
●
●
●

Leerkrachtgeleding JC van Gent dient aangepast te worden.
De zin rond het fuseren dient aangepast te worden.
Het stukje over de relatie tussen de GMR en de RvT dient aangepast te worden.

Bovenstaande punten zijn ondertussen aangepast in de notulen van 19 april 2018.
Er is een vraag of Dhr. Verbrugh nog navraag heeft gedaan over de gegevens van de bedrijfsarts. Dit
is gebeurd, en wanneer iemand deze gegevens wil hebben, kan er contact gelegd worden met mevr.
van Zielst.
4. Ingekomen/ verzonden stukken.
Digitale post:
Er is een mail rondgestuurd over een bijeenkomst op 10 juli in Assen. Dit betreft informatie over het
voeren van goede gesprekken tussen de RvT en de (G)MR. Niemand biedt zich aan om te gaan.

Notulen OPR:
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Velen geven aan dat dit lastig te lezen is wanneer men weinig weet heeft van de zaken die spelen.
5. Bespreekpunten.
5.1 Adviesaanvraag gezamenlijke bedrijfsvoering
Dhr. Verbrugh biedt allereerst zijn excuses aan voor het laat leveren van de stukken, deze waren niet
eerder beschikbaar. In de oplegger op blz. 3 staan fictieve cijfers, en geen cijfers die van toepassing
zijn op ons bestuur, geeft dhr. Verbrugh aan. De gegevens die eerder via het rode mapje zijn
aangereikt, zijn wel cijfers voor ons bestuur, maar dan weer niet voor de besturen van Obase en
Octho.
Enkele vragen die zijn gesteld aan de hand van deze documenten:
●
●

●

Wat gebeurt er met ons budget wat in de pot zit? Iedere stichting heeft zijn eigen vermogen,
dat is hier niet van toepassing en blijft zo.
Wat gebeurt er als de overeenkomst stop wordt gezet? Dan bestaat de mogelijkheid dat de
stichting die uitstapt, nog wel 1 jaar meebetaald aan de uitgaven van de andere besturen.
Voordat het zover is, is ook in het stuk te lezen, dat er eerst alles aan wordt gedaan om dat te
voorkomen.
De administratie zal vanaf 1 januari 2019 van alle stichtingen via 1 systeem verwerkt worden.
Er gaat dus een groepje mensen het werk voor 3 stichtingen doen. Voor de rest gebeurd er
nog niets, en wordt alles rustig opgebouwd. Vanaf augustus 2018 komt er iemand van Obase
ter vervanging van dhr. Geldof, voor de helft van de werktijdfactor. Hiervoor in de plaats
maken zij gebruik van onze ICT’ers. Hierbij kan er kennis en expertise uitgewisseld worden.
Voor de fiscale overeenkomst moet dit eerst geregeld zijn bij de belastingdienst. Dit scheelt
wel voor de facturen binnen de stichting, die heen en weer gestuurd zullen worden voor het
onderling gebruik van personeel.

Als laatste wordt aangekaart dat de GMR altijd gebruik mag maken van een externe deskundige.
Tijdens deze vergadering was precies de helft aanwezig om een stem uit te brengen. Iedereen geeft
aan het spannend te vinden, maar stemt in met de aanvraag.
5.2 Gesprekkencyclus bespreken
Onder het kader van werkdruk, werden deze documenten als te uitgebreid ervaren. Voor de volgende
keer is afgesproken dat iedereen het in de MR besproken heeft, en verdere op- of aanmerkingen kan
aangeven. Eventueel kan er gekeken worden om met de nieuwe kwaliteitsmedewerker een verkorte
versie te maken, en deze medewerker samen met mevr. van Zielst uit te nodigen voor de vergadering.
5.3 Voorstel data vergaderingen volgend schooljaar
De volgende data en plaatsen zijn vastgesteld door de GMR:
●
●
●
●
●

Maandag 15 oktober op de Roxenisse
Maandag 17 december op de Pannebakker
Donderdag 21 februari 2019 op het Startblok
Dinsdag 16 april 2019 op de JC van Gent
Woensdag 19 juni 2019 op Buten de Poorte
5.4 Personeelsbeleid
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Dit onderwerp wordt doorgezet naar de volgende vergadering.

5.5 Handboek schoolveiligheid, protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
In het protocol wordt beschreven dat gespreksverslagen van moeder naar vader gestuurd moeten
worden en andersom. Dit was eerst niet zo, en zal zorgen voor extra werk en tijd. Daarnaast komt
naar voren dat hier eventueel het vertrouwen in het geding kan komen. Het doel wat erachter zit, is dat
beide ouders volledig op de hoogte zijn. Tijdens gesprekken is het wel de bedoeling om beide ouders
te spreken, maar of het doorsturen van verslagen ook nodig is, is de vraag. Dhr. Verbrugh gaat hier
meer informatie over verzamelen, en zal er de volgende vergadering op terugkomen. Eventueel is het
een idee om hierover een formulier toe te voegen bij het inschrijfformulier.
5.6 Concept vakantierooster 2019- 2020
Eventueel kan de meivakantie opgedeeld worden, zodat de laatste periode minder lang is voor de
leerlingen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de samenhang met de andere scholen. Daarom is er
gekozen het vakantierooster te laten zoals deze is.
6. Rondvraag en afsluiting van de vergadering.
●
●

●
●
●

Wie heeft er behoefte aan een cursus basis MR PO? Er wordt een mail gestuurd, aan
iedereen ook even de vraag om dit rond te vragen. Opgeven kan via mevr. Stokman.
Er kwam naar voren dat er door sommigen wat van wordt gevonden wanneer medewerkers
ervoor kiezen, kinderen niet op een SOPOGO school te plaatsen. Iedereen heeft hier een
eigen mening in, en de vrijheid om een school te kiezen.
De staking van 12 september zal doorgaan. Het is ieders recht om te staken, en er valt nog
veel te behalen.
Er werd gevraagd hoe het zit met de drive voor de GMR. De ICT’ers zijn hierover aan het
denken, ook kwam het idee van een drive voor de MR.
Als laatste kwam de vraag of de stukken van de GMR in één mail verzonden kunnen worden.
Dit wordt zo goed mogelijk geprobeerd, maar lukt helaas niet altijd.

