Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree- Overflakkee
Notulen van de GMR- vergadering op maandag 15 oktober 2018 welke werd gehouden op OBS
Roxenisse te Melissant.
Aanwezig: Klazina Nipius (voorzitter), Pieter Verbrugh (directeur- bestuurder), zie verder de
presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Oudergeleding van het Startblok.

Afwezig zonder kennisgeving: Oudergeleding van de Molenvliet, Ollie B Bommel en de Regenboog.
Leerkracht van de Ollie B Bommel.
Notulen: Monique Stokman
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Om 19:30 is de vergadering geopend, en de agenda vastgesteld. Klazina vraagt aan iedereen ook het
email adres te noteren, dan maakt zij een nieuwe map contacten aan.
Een speciaal welkom voor dhr. Bakker, een specialist in AVG. Hij helpt ons vanavond door de stof
heen, en zal vragen beantwoorden waar nodig.
Daarnaast de vraag of er ingestemd kan worden met een nieuw lid van de raad van toezicht. De
oudergeleding van de GMR moet namelijk instemming verlenen voor een bindende voordracht naar
de gemeente. De oudergeleding van D’n Tuun is daar geweest, en licht dit nog verder toe.
2. Mededelingen.
●

Punt 5.2 en 5.3 worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Mevr. van Zielst zal op
punt 5.2 dan wat toelichting komen geven.

●

Status ontwikkelingen samenwerking met OcTHO en Obase
Er is door de GMR van alle drie de stichtingen toestemming gegeven voor gezamenlijke
bedrijfsvoering. Voor de samenwerkingsovereenkomst is het wachten op toestemming van de
belastingdienst. Dit heeft te maken met de kosten voor een gedeelde rekening. Nu huren we
mensen in, waarover we btw betalen, met toestemming van de belastingdienst voor de
gedeelde rekening, hoeven we geen btw te betalen. Toestemming hiervoor kan ieder moment
komen. Vanaf 1 januari zal er een gezamenlijke bedrijfsvoering zijn. Er komt dan ook 1
werkplek, zodat medewerkers elkaar kunnen leren kennen en samenwerken. P&O biedt dan
ondersteuning voor alledrie de stichtingen, daar gaat de focus nu naar uit. Iedere vergadering
wordt de GMR op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Verder wordt er veel
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de verdere samenwerking. De volgende stap
kan een verdere bestuurlijke samenwerking zijn, hoe dit vorm wordt gegeven ligt nog niet vast.
Er wordt gevraagd of de belastingdienst niet nadelig kan zijn voor de stichtingen. Dhr.
Verbrugh geeft aan dat dit in het geval van het onderwijs niet zo is.

●

Inspectie
Dhr. Verbrugh geeft aan dat aanstaande donderdag het startgesprek plaatsvindt met de
inspectie. Door mevr. Nipius is er een mail gestuurd met de vraag wie er deel wil nemen aan
het eindgesprek. Er zijn ondertussen 4 personen (personeel) uit de GMR die zich hebben
aangemeld. Daarnaast zijn er 2 ouders die zichzelf hebben opgegeven, en 2 leden van de
raad van toezicht die aan zullen schuiven. Er komt een 2 uur durend gesprek met de
inspectie, onderwijskwaliteit en financiën zullen centraal staan. Bij dit gesprek zal mevr.
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Gebraad, de nieuwe kwaliteits/ beleidsmedewerker en mevr. de Kok, van financiën
aanschuiven. Aan het einde van het startgesprek, zal de inspectie samen met hun bepalen
welke 4/ 5 scholen in aanmerking komen voor een onderzoek. Dit kan zijn vanwege eventuele
risico’s of doordat ze vooruitstrevend zijn. Dhr. Verbrugh zal dit communiceren wanneer hier
meer over te vertellen is. De vraag werd gesteld hoe iedereen zich kan voorbereiden op dit
gesprek. Dhr. Verbrugh hoopt deze informatie aanstaande donderdag te horen en door te
kunnen geven.
●

Raad van Toezicht
De oudergeleding van D’n Tuun vertelt over de potentiële kandidaat voor de Raad van
Toezicht. Er is voor een persoon gekozen met veel ervaring. Hij is werkzaam in het
beroepsonderwijs als adjunct- directeur. Hij had al eerder gesolliciteerd en werd toen te jong
bevonden. Nu is hij voorgedragen door de Raad van Toezicht. De oudergeleding van de GMR
heeft instemming verleend voor dhr. van Milt. De gemeente moet er nog wel toestemming
voor verlenen, dus dhr. van Milt is nog niet officieel benoemd.

3. Notulen vorige vergadering.
Er zijn geen aanpassingen nodig in de notulen van de vorige vergadering.
De samenwerking met de Achtsprong wordt versterkt. De directeur participeert tijdens het
directieberaad en het personeel doet mee met de SOPOGO- Academie. De komende 2 jaar wordt er
gekeken of de school onderdeel kan worden van SOPOGO, er moet dan nog veel besproken en
aangepast worden. De school zou dan namelijk openbaar worden, wat ook weer veranderingen voor
de statuten te weeg brengt.

4. Ingekomen/ verzonden stukken.
Er waren geen ingekomen of verzonden stukken.
5. Bespreekpunten.
5.1 AVG privacy voor instemming
De stukken zijn persoonlijk gemaakt voor de situatie van SOPOGO. De structuur van de stukken zijn
erg open in de normen. AVG geeft aan dat de verwerking van de persoonsgegevens veilig, wettig en
zorgvuldig moet gebeuren. Het moet transparant zijn waarom we welke persoonlijke gegevens
gebruiken. De stukken worden één voor één doorgesproken voor instemming plaatsvindt.
De volgende stukken zijn goedgekeurd door de GMR:
●
●
●
●
●

Het IBP plan van SOPOGO
Het Privacyreglement PO/ SO
Het handboek Datalekken inclusief bijlagen 1 t/m 5
Het protocol voor het gebruik van e- mail, ICT en sociale media
Regeling- en functieomschrijving Functionaris Gegevensbescherming

Eventuele informatieve toevoegingen per stuk staan hieronder vermeld:
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Privacyreglement PO/ SO: Hier staat het complete privacy handboek in, artikel 5 is van belang voor
instemming. Hierin staat wat de school allemaal verwerkt aan gegevens, en waarvoor het bestemd is.
De school moet aan kunnen geven waarom bepaalde informatie relevant is. Alles wat digitaal
verbonden is met het onderwijs binnen SOPOGO, daar dient een verwerkingsovereenkomst mee
gesloten te zijn. Anders mag SOPOGO deze gegevens niet delen met derden. Zo wordt er gebruik
gemaakt van ESIS, het leerlingvolgsysteem, hier is een verwerkingsovereenkomst mee en daarom
mogen daar gegevens gedeeld mee worden. Zo ook met google, zij hebben een apart beleid voor
scholen.
Functionaris gegevensbescherming: Mevr. de Waal heeft een onafhankelijke toezichtsrol. Ze kan
komen vragen hoe je omgaat met de gegevens, en kijken of dit overeenkomt met de regels. Er wordt
aangegeven dat er meer informatie gewenst is, de GMR wil meer weten over wat je dan moet kunnen
aantonen. Er wordt voorgesteld om een rondje langs de scholen te doen, om dit te vertalen naar de
praktijk. Dit is onderdeel van de implementatie en zal gaan gebeuren.
Handboek Datalekken: Hier staat in welke maatregelen de school treft om ervoor te zorgen dat
gegevens veilig zijn. Dit handboek geeft aan hoe en wat er intern geregistreerd worden. Heel
belangrijk is om te onthouden: ´Als je niet kan uitsluiten dat er een lek is, moet je ervan uitgaan dat er
een lek is, en daarnaar gaan handelen.´ De scholen dienen een register te hebben, met
beargumentering waarom er wel of geen maatregelen zijn genomen, wie erbij betrokken zijn en hoe
het voorkomen kan worden in de toekomst. Binnen 72 uur moet een datalek gemeld worden aan de
autoriteiten. Het niet voldoen aan de wet datalek leidt tot boetes, deze procedure moet goed nageleefd
worden. De hoogste boetes zitten in het niet melden van een datalek. Het idee wordt gebracht om alle
leerkrachten hier een cursus in te laten volgen. Zodat ze weet hebben van de juiste kennis en dit ook
goed kunnen gebruiken binnen het werkveld.
Protocol voor het gebruik van e- mail, ICT en sociale media: Hierin staan de afspraken hoe we
omgaan met de sociale media, bestaande afspraken staan er ook in. Het doel is om aan de AVG te
blijven voldoen en dit op een juiste manier te borgen, bij gebruik van deze middelen. Andere
apparatuur, zoals een persoonlijke mobiele telefoon, mogen ook gebruikt worden, dit is mogelijk
gemaakt door middel van een code in te stellen. Niet alles op het internet kan altijd afgedekt zijn, de
ICT’ers zijn bezig met een veilige omgeving. Dit betekent dat alleen open staat waar de kinderen op
en bij mogen.
5.2 Gesprekkencyclus 2e keer
Dit onderwerp komt de volgende vergadering terug.
5.3 Handboek schoolveiligheid info gescheiden ouders 2e keer
Dit onderwerp komt de volgende vergadering terug.

6. Rondvraag en afsluiting van de vergadering.
●

●

Zou passend onderwijs voor de volgende vergadering op de agenda mogen? Dan vooral
gericht op de vraag of de kinderen voldoende centraal staan binnen de stichting en waar er
eventuele knelpunten zijn. Dan kunnen er ervaringen gedeeld worden, en ook bekeken
worden of kinderen er altijd gebaat mee zijn om op het reguliere onderwijs te blijven.
Gekeken naar Octho en Obase, de samenwerking daarmee, hoe zien de volgende stappen
eruit en op welke termijn moet er gedacht worden? Voor de bestuurlijke samenwerking wordt
uitgesproken dat ze denken dat 1 januari 2020 haalbaar moet zijn. De voordelen voor ons zijn
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●
●
●

dat we allemaal krimpende organisaties zijn en hiermee onze krachten kunnen bundelen. De
kwetsbaarheid van het stafbureau neemt af door de gezamenlijke bedrijfsvoering. Los van
alles wordt er nog veel onderzoek gedaan naar de mogelijke stappen. Alle informatie zal
steeds besproken en doorgestuurd worden naar de GMR.
Is het mogelijk dat in de agenda van de GMR, bij alle scholen de plaatsnaam erachter staat,
inclusief adres?
Mevr. van Zielst komt bij alle scholen op bezoek om uitleg te geven over de CAO. de LA/ LB
loonschalen zijn veranderd, en de functiemix is er niet meer.
Vrienden van SOPOGO: De vrouw komt er maar niet vanaf. De man die alle penningmeesters
zou mailen, heeft dit nog steeds niet gedaan. De vraag aan de penningmeesters is om het
over te nemen en dit op te lossen.

