Notulen van de extra GMR- vergadering op 24 september 2019 welke gehouden werd op
het onderwijsbureau van SOPOGO.
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Afwezig zonder kennisgeving:
Notulen: Linda
1.Opening en vaststelling agenda.
2. Mededelingen
De interim bestuurder, Gerard, stelt zich voor. Hij start als interim na de ziekmelding van
Pieter 2 weken voor de zomer vakantie. Gerard heeft langere tijd als bestuurder gewerkt. Na
zijn pensioen heeft hij verschillende interim opdrachten gedaan omdat hij het werk leuk
vindt. Gerard is 3 dagen per week werkzaam voor SOPOGO. Gerard pakt de losse eindjes
aan, hij geeft aan dat die er in elke organisatie zijn. Gerard krijgt de opdracht van de RVT
kritisch naar het inspectierapport te kijken, daarin stonden een aantal verbeterpunten op
bestuurlijk niveau.
Daanaast benoemd hij dat er moet iets gebeuren aan het kwaliteitsbeleid van SOPOGO. Er
moet meer eenheid in komen, het kwaliteitsbeleid moet herschreven worden.
Door de grote van de GMR worden besluiten te langzaam genomen, de omvang en de
slagkracht van de GMR moet vergroot worden. Er komen kwartaal rapportages: In de
komende rapportage gaan we zien dat de financiën er niet goed voorstaan. Er moeten
daarom door de GMR sneller besluiten genomen kunnen worden.
Hoe gaan we de komende jaren met de GMR van SOPOGO verder?
Gerard laat zien dat er de komende tijd veel beleidsstukken gemaakt moeten worden en
goedgekeurd moeten worden. Er moet daarom een veel directere GMR komen.
Gerard laat zien dat daar ook iets tegenover staat, hij laat de faciliteiten regeling voor GMR
leden zien. Dit voorbeeld heeft hij uit de CAO.
Gerard zegt het volgende over Pieter: De afwezigheid van Pieter is niet medisch/lichamelijk,
hij gaat nu het traject van Poortwachter in.
3.Notulen 19 juni 2019
Tekstuele punten/opmerkingen:
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- d’n Tuun gaat onder het brinnummer van de J.C van gent samen.
- Na de herfstvakantie gaan de leerlingen van d’n Tuun naar de J.C van Gent omdat er
te weinig leerlingen overgebleven zijn op d’n Tuun om open te kunnen blijven.
- Nieuwbouw J.C. van Gent is op zn vroegst klaar eind 2023. Mits alles meezit.
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- Zijn de aanpassingen aan het jaarverslag nog gedaan? Er kan geen antwoord op
gegeven worden.
4. Bespreekpunten
4.1 Update reglement GMR
Er worden vragen gesteld over de grote van de GMR, wij als GMR moeten dit
bepalen. Gerard geeft voorbeelden van een effectieve GMR. Er moet goede
communicatie komen, van GMR naar MR, bijvoorbeeld op de site van het intranet.
Gerard laat zien dat er nu al op het intranet sneltoetsen gemaakt zijn van het
directieberaad en de RVT. Hoe de GMR wil gaan communiceren moet bepaald
worden door de GMR.
De grote van de GMR komt ter sprake.
Er wordt een vraag gesteld over of de verkleinde GMR dan ‘vrienden’ kan worden
met de bestuurder en kunnen er dan wel goede besluiten worden genomen. De
financiën worden nu genoemd, wij als GMR hebben deze meerdere malen
goedgekeurd en weten niets van de slechte financiële staat van SOPOGO. Gerard
noemt dat wij bijvoorbeeld in de verkleinde GMR specialistische kennis kunnen
inhuren, bijvoorbeeld om naar de financiën te kijken. Daarmee kunnen zaken
voorkomen worden.
Meerdere leden van de GMR geven aan dat de GMR minder log moet worden.
Gerard laat zien dat er meer gevraagd gaat worden van de leden van een verkleinde
GMR maar dat deze effectiever wordt. Gerard laat zien dat er faciliteiten zijn voor
GMR leden, het is aan de leden van de GMR om te bepalen hoe de faciliteiten
ingezet worden.
8 oktober gaan de besluiten voor een huishoudelijk reglement van de GMR op de
agenda. Klazina en Gerard gaan een voorstel maken, Gerard legt het voor aan een
jurist voor de eerstvolgende vergadering. Het komt dan als besluitvorming op de
agenda. Gerard spreekt met ons af dat wij opmerkingen over het huishoudelijk
reglement mogen sturen. Dit kan dan verwerkt worden in het reglement. Graag voor
1 oktober.
Er worden opmerkingen gemaakt over GMR leden die afwezig zijn. Dit is jammer
omdat er dan geen besluiten genomen kunnen worden.
5. Rondvraag en afsluiting
Er worden vragen gesteld over d’n Tuun en J.C. van Gent. Zie punt 3.
GMR heeft niets te maken met de fusie tussen deze scholen.
Na het bezoek van Marleen van der Schoot heeft Gerard nog een gesprek met haar gehad.
Faciliteiten regeling van de GMR is een voorbeeld, de GMR moet dit opstellen.

Ouderpanel: Hoe gaat het nu verder? Er is geen informatie richting de ouders gegaan.
Gerard is inmiddels op de hoogte gebracht van het bestaan van het ouderpanel, hij gaat
uitzoeken welke ouders in het ouderpanel zitten en contact opnemen.

