Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree- Overflakkee
Notulen van de GMR- vergadering op 19 juni 2019 welke werd gehouden op OBS Buute d’n Poorte te
Goedereede.
Aanwezig: Klazina Nipius (voorzitter), Pieter Verbrugh (directeur- bestuurder), zie verder de
presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Oudergeleding van de Roxenisse.

Afwezig zonder kennisgeving: Oudergeleding van de Westhoek, Ollie B Bommel en het Kompas.
Personeelsgeleding van Ollie B Bommel.
Notulen: Monique Stokman
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Alle leden van de GMR, de Raad van Toezicht en onze gast Marleen van der Schoot worden welkom
geheten.
Agendapunt 5.1 wordt naar voren geschoven in verband met efficiëntie.
2. Mededelingen.
2.1 Leden financiële commissie
De leden voor de nieuwe financiële commissie zijn ondertussen bekend:
Stefan het Jonk van de Inktvis.
Patrick Donkersloot van de Regenboog.
Peter Hoendervangers van de Ollie B Bommel.

De GMR zal middels de nieuwe wetgeving in 2021 een grotere rol gaan spelen met betrekking tot de
begroting van de stichting. Dat maakt deze commissie zo belangrijk, financiële kennis is dan
noodzakelijk.

2.2 Benoemingsadviescommissie RvT; 2 openstaande vacatures
Er is een vacature binnen de RvT op voordracht van de oudergeleding. Uit de (5) kandidaten is één
persoon besproken in de GMR.Vanuit de oudergeleding was er geen bezwaar als deze persoon wordt
voorgedragen. Naast deze vacature is er nog een vacature. Deze gaat via de gemeenteraad, en wordt
door de RvT op zich genomen. In de eerste vergadering van het nieuwe jaar worden de nieuwe
kandidaten voorgesteld.

2.3 Dhr. Verbrugh over de Vrienden van Sopogo
Dhr. Verbrugh vertelt dat hij langs dhr. Groenendijk gegaan is op kantoor en trof daar de assistent. Er
is ondertussen contact geweest en hij wil meewerken met de overgang. Het is de bedoeling dat er 3
personen zijn voor de Vrienden van Sopogo. Er zijn al twee ouders die zichzelf beschikbaar hebben
gesteld; een ouder van de Westhoek, en een ouder van de Inktvis. Wanneer er drie personen zijn dan
kunnen de wijzigingen bij de kamer van koophandel geregeld worden en pasjes bij de bank worden
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aangevraagd. Hierbij dus het verzoek om allen een oproep te doen op school voor de Vrienden van
Sopogo. Eventueel kunnen de directeuren een oproep doen in de nieuwsbrief. Er wordt als advies
gegeven om een rooster van aftreden te bespreken. Zodat de leden bijvoorbeeld hooguit 2/ 3 jaar in
de Vrienden van Sopogo zitten en dan aftreden/ opgevolgd worden, of wanneer het laatste kind van
de basisschool gaat. Dhr. Verbrugh zal een oproep sturen naar de scholen zodat het in de nieuwsbrief
kan.

2.4 Dhr. Verbrugh over het fusieproces van d’n Tuun en van Gent
Het fusieproces is ondertussen al een tijd aan de gang. De MR’en van beide scholen en de gemeente
zijn erbij betrokken. Er is gekozen om de scholen per 1 augustus 2019 te laten fuseren, hier hebben
de MR’en in meegestemd. Dhr. Verbrugh vertelt dat er een zekere noodzaak tot fusie is, anders komt
één van de twee scholen uiteindelijk onder de landelijke norm, en krijgt geen bekostiging meer vanuit
de overheid. Er wordt een stappenplan doorlopen volgens de richtlijnen van de overheid. Momenteel
is de voorlaatste stap in werking, dit houdt in dat de Raad van Toezicht aan zet is om het plan te
keuren. De laatste stap is het brin nummer opgeven, en een nieuw brin nummer aanvragen voor de
nieuwe gefuseerde school.
Het gebouw van d’n Tuun wordt in stand gehouden tot de nieuwbouw klaar is. De schoolgaande
kinderen van d’n Tuun blijven daar ook nog naartoe gaan. De bedoeling is dat er groepen van
minimaal 10 leerlingen gevormd worden, momenteel is dat nog mogelijk. Verder wordt het aantal
personeelsleden teruggebracht, en kan een deel verhuurd worden. Omdat de locatie in aanmerking
komt voor vervangende nieuwbouw is groot onderhoud ook niet nodig. Deze locatie wordt dan
collectief in stand gehouden, door bovengenoemde factoren is het effect hiervan minimaal. Dhr.
Verbrugh zal volgend schooljaar een onderbouwing geven met concrete cijfers waaruit dit ook blijkt.
Volgens de gemaakte berekening die naar de MR’en gecommuniceerd is zou er 8 ton beschikbaar
zijn. Het ministerie heeft onlangs bericht gegeven dat het ‘gewicht’ per kind is teruggedraaid, hierdoor
blijft er nog 6 ton over. Het is van belang dat het geld naar deze twee scholen gaat vanwege de
nieuwbouw, maar ook vanwege het proces rond het nieuwe onderwijsconcept op de Jc van Gent. Er is
volle vertrouwen dat er binnen 1 a 2 jaar een nieuwe school staat, in de aanvraag hiervan is het
Kompas meegenomen. Rond het Kompas zijn er 3 perspectieven. Het Kompas kan blijven zoals het
nu is, ook is het mogelijk dat zij worden meegenomen in de nieuwbouw. Dit geeft gelijk een mooi
voorbeeld van passend onderwijs. De laatste optie is dat het Kompas verhuisd naar het gebouw van
d’n Tuun, samen met de Ark en de Wegwijzer. Er zullen gesprekken gevoerd worden over
bovenstaande opties. De voortgang van dit gehele proces zal aankomend schooljaar iedere
vergadering naar voren komen.
In de GMR vragen mensen zich af hoe het komt dat er een krimp is in het leerlingenaantal in
Middelharnis. Bij d’n Tuun kwam de terugloop enkele jaren geleden al naar voren, er is veel
geprobeerd om dit te keren. Bij de Jc van Gent is er momenteel een stijgende lijn. Hoe dit zal gaan in
verband met het nieuwe onderwijsconcept moet uitwijzen. Het proces wordt nauwkeurig gemonitord,
er zijn ook onderzoeken gedaan door externen, hieruit zijn adviezen en signalen gekomen welke
vertrouwen geven. De nieuwe locatie zal in de Groene Zoom geplaatst worden. Leerkrachten die niet
mee willen in het nieuwe onderwijsconcept kunnen mobiliteit aanvragen. Echter komen er ook
sollicitaties voor mensen die hier graag mee willen gaan werken.
3. Notulen vorige vergadering.
Notulen van 14 mei 2019
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Er wordt gevraagd of er een onderzoek kan komen om uit te zoeken hoe en waarom het SOPOGO
zoveel geld heeft gekost dat de bestuurlijke samenwerking vastliep. Hierover wordt aangegeven dat
dit te lezen is in de notulen. De kosten tussen de stichtingen zijn zoals verwacht op nul uitgedraaid. De
verrekening van de AFAS trainingen zit er ook bij, hier wordt mee doorgegegaan, daarom wordt dat
gezien als een investering.
Het advies op pagina 2 van de Raad van Toezicht is uiteraard om niet alleen te richten op de
nieuwbouw, maar ook op andere interne en externe zaken.
Verder waren er geen aanpassingen op de notulen, deze zijn vastgesteld.
4. Ingekomen/ verzonden stukken.
niet van toepassing.
5. Bespreekpunten.
5.1 Marleen van der Schoot van het Samenwerkingsverband
Marleen van der Schoot is meer komen vertellen over het Samenwerkingsverband bij de GMR. Alle
scholen van Goeree- Overflakkee zijn lid van het Samenwerkingsverband. Zij ondersteunen de
scholen in het vormgeven van passend onderwijs. Marleen heeft uitgelegd wat de werkwijze van het
Samenwerkingsverband richting de scholen is. Scholen kunnen hulpvragen uitzetten en worden hier
dan mee geholpen en ondersteund. De brief van Bernadette is nogmaals aangehaald en besproken.
Hier is tevens ook een gesprek over geweest met het Samenwerkingsverband. Er is gekeken naar de
zorgen; waar ouders terecht kunnen met vragen, waar het regulier ophoudt en het SBO verder kan
gaan.
Meerdere personeelsleden binnen de GMR geven aan de werkwijze van het Samenwerkingsverband
niet te herkennen. Het gevoel heerst dat scholen niet gehoord worden, of erbuiten worden geplaatst.
Daarnaast zorgen de hulpvragen voor veel administratieve rompslomp waar ze geregeld niet verder
mee komen. Er blijven zaken liggen die naar eigen idee al lang geleden klaar hadden moeten zijn, dit
geeft een gevoel van oponthoud.
Van meerdere kanten komen er persoonlijke verhalen en voorbeelden op tafel. Het
Samenwerkingsverband wil toewerken naar een netwerkorganisatie, dit zou alles een stuk
eenvoudiger en toegankelijker moeten maken. Verder zal alles geëvalueerd worden, en zal er kritisch
gekeken worden naar wat beter of anders kan.

5.2 Vergaderdata komend schooljaar met vaststellen locatie, tijdstip 19:30 uur.
Dinsdag 8 oktober 2019 Stellegors te Stellendam
Maandag 9 december 2019 JC van Gent te Sommelsdijk
Donderdag 13 februari 2020 Startblok te Oude- Tonge
Dinsdag 7 april 2020 Roxenisse te Melissant
Maandag 15 juni 2020 Kompas te Middelharnis
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5.3 Strategisch beleidsplan 2019- 2023 vaststellen
Er zijn wat vragen rond het strategisch beleidsplan. Het lijkt namelijk alsof de scholen en de
leerkrachten teveel ruimte krijgen voor eigen invulling. De scholen zijn en handelen allemaal
verschillend van elkaar. Er wordt aangegeven dat de scholen eigen keuzes mogen maken. Iedere
school heeft een eigen identiteit en eigen speerpunten waar zij aan werken zolang er voldaan wordt
aan de onderwijskwaliteit. Er zijn ook overkoepelende documenten welke dus stichting breed hetzelfde
zijn.
Er wordt aangegeven door het Kompas dat het sbo wel benoemd wordt, maar dat er een stukje beleid
hierover mist in het document. Dhr. Verbrugh geeft aan dat dit niet de plek is voor het beleid van een
individuele school en dat het daarom niet is opgenomen in het Strategisch beleidsplan.
Tijdens de stemming onthoudt het Kompas zich van stemmen, de rest van de GMR stemt voor,
hiermee is de status dat het Strategisch beleidsplan 2019- 2023 is vastgesteld.

5.4 Jaarverslag 2017- 2018
Aankomend schooljaar zal het jaarverslag direct na de zomer opgepakt worden door de notulist. Er
wordt gevraagd of dit document zo hoort, of dat het misschien uitgebreider had moeten zijn. Hierop
wordt aangegeven dat het format afgelopen jaar ontwikkeld is met de achterliggende gedachte dat het
aansluit bij de notulen. Inhoudelijk heeft dit document verder geen waarde, wel is het een verplichting
om te hebben. Dhr. Verbrugh heeft nog een aantal aanpassingen die gemaakt zullen worden door de
notulist, daarna zal het jaarverslag op de site geplaatst worden. Ook mag het jaarverslag van het jaar
hiervoor nog op de site geplaatst worden, hierbij dus de vraag om deze door te sturen.
6. Rondvraag en afsluiting van de vergadering.
●

●
●
●
●

●

Kunnen er binnen de GMR meerdere commissies gemaakt worden? In de eerste vergadering
van het nieuwe schooljaar zal het functioneren van de GMR besproken worden, evenals de
reglementen.
Er zou geen meerscholendirecteur meer komen, dit zal toch als optie worden meegenomen
voor de twee zoekende scholen. Er zijn al 2 reacties, verdere informatie zal volgen.
Hoe gaat het met het ouderpanel? De GMR hoort en ziet er niks van. Het wordt gebruikt als
klankbordgroep voor dhr. Verbrugh, hier worden verder geen notulen van gemaakt.
Een aantal mensen nemen afscheid van de GMR. Als tip wordt meegegeven; blijf scherp, en
ga niet overal te makkelijk in mee.
Aanbod academie is bekend, 2 oktober zal er een studiemiddag zijn op de Westhoek. Dit is
een zware belasting voor de woensdagmiddag, kan dit teruggekoppeld worden naar de
academie? Er zijn meerdere personeelsleden met deze mening.
Er wordt gevraagd hoe de ene keer een collega in samenspraak met het team wordt
geplaatst, en de andere keer niet. Dhr. Verbrugh geeft aan dat dit verschilt per vacature en
mobiliteit.
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