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Afwezig zonder kennisgeving: Arno v.d. Hoek
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Namens PRIMOvpr: Willeke Lageweg en Myrna Vleugel (verslag)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van Ariëlle Verbeek, Anita v.d. Noort, Annette Maassen,
Judith Geeratz en Barbara de Bruyckere. Tevens is Arno v.d. Hoek afwezig.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering
In aansluiting op agendapunt 12 (zie bijlage 1) geeft Willeke Lageweg aan, dat zij zal nagaan of er
inmiddels op Office 365 een map voor de getekende stukken is aangemaakt.
Vervolgens wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
Zie bijlage 2.
Huisvesting
Volgend op punt 4 wordt opgemerkt dat het tussen schoolplein en bos verwijderde hek geen problemen
oplevert. De normale toegang levert wel problemen op omdat deze vaak openstaat. Hiernaar zal dan
ook gekeken worden.
Samenwerkingsscholen
De gesprekken over het fusietraject in Brielle zijn nog gaande (punt 5). Vanavond spreken de twee
medezeggenschapsraden elkaar hierover op het bestuurskantoor.
Bestuurskantoor
Aansluitend op punt 8 wordt meegedeeld dat op de ochtend van de studiedag het formatieplan is
besproken ten einde de dwarsverbanden te ontdekken binnen het kleinschalige bestuurskantoor, dat
bestaat uit 9 medewerkers, en te bekijken op welke wijze hiermee efficiënt kan worden omgegaan.
’s Middags is er als teambuildingsactiviteit een escape room gedaan, hetgeen een mooie afsluiting
vormde van een inspannende en inspirerende dag.
5. Jaarrekening
Als bijlage 3 is ter kennisneming de jaarrekening toegevoegd. Deze is twee weken geleden door de
Raad van Toezicht goedgekeurd. In aansluiting hierop informeert Eric Groeneweg naar de reden van
de stijging van de administratie- en beheerskosten. Gebleken is dat bij administratiekantoor De Cirkel
in 2016 een interim-manager werkzaam is geweest. Alle schoolbesturen hebben aan deze kosten
moeten bijdragen en PRIMOvpr is voor 50% kostendrager.
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Indien er nog nadere vragen over de jaarrekening zijn, kunnen deze per mail aan Willeke Lageweg
worden voorgelegd. De antwoorden daarop zullen in het verslag worden opgenomen.
6. Bestuursverslag
Voorliggend bestuursverslag (bijlage 4) is reeds in deelstukken behandeld en derhalve ter kennisneming
aan de agenda toegevoegd. Hierover blijken geen vragen meer te zijn.
7. Integraal Personeelsbeleid
Het Integraal Personeelsbeleid is uitgebreid aan de orde geweest in de werkgroep Personeel en tevens
grotendeels besproken in de KGMR. Het Handboek Personeel is nu compleet. Afgesproken is een
afschrift hiervan op elke school in de kast te laten plaatsen. Deze map kan in de loop der tijd worden
aangevuld met gewijzigde en nieuwe stukken.
8. Fusie Effect Rapportage
Marleen Langendoen deelt mee dat het fusietraject in Rockanje bijzonder soepel verloopt. De scholen
zitten inmiddels in één gebouw, echter wel met eigen klassen en een eigen voordeur. Men wordt
hierdoor gedwongen om activiteiten samen te gaan doen. De gemeente blijft het gebouw beheren.
Martine Breukel, directeur op de Remix, is inmiddels benoemd tot directeur op beide scholen. De
kleuters worden samengevoegd in Baron de Vos van Steenwijk. De in januari geplande kleuterklas van
18 kleuters zal echter al in augustus starten daar sprake is van groei. Deze groeicijfers dienen goed te
worden geanalyseerd.
9. VPR Vervangingspool
Gebleken is dat het aantal poolers per dag fluctueert. Gezien het feit dat op dit moment voortdurend
nieuwe vacatures ontstaan, daalt het aantal poolers sterk. Zij krijgen namelijk als eerste een functie
aangeboden zodra er een nieuwe vacature ontstaat. Gelukkig worden er nu ook regelmatig sollicitatiebrieven ontvangen van nieuwe leerkrachten.
De pool is in principe bestemd voor vervanging van leerkrachten, die langer dan tien werkdagen afwezig
zijn. Tot tien werkdagen verzuim gaan de scholen nu zelf vervanging regelen. Vijf scholen blijven
gebruik maken van de diensten van Randstad. De overige scholen organiseren de kortdurende
vervanging zelf.
10. Agendapunten vanuit het bestuur voor schooljaar 2017-2018
Naast de zaken die verplicht met de KGMR moeten worden besproken, zoals het bestuursformatieplan
en de jaarrekening, wil het bestuur graag met de KGMR in gesprek gaan over andere kwesties. In dit
licht wordt voorgesteld om de integriteitscode en het protocol verantwoordelijkheid (buitenschoolse)
activiteiten met elkaar te bespreken. Over genoemd protocol zou het bestuur graag direct na de
zomervakantie met de KGMR van gedachten willen wisselen. Na overleg wordt afgesproken dat er een
uniform kader, bijvoorbeeld een gepreciseerde checklist met vastomlijnde opvolging van incidenten,
moet worden opgesteld. Het dient geen beleidsstuk te worden maar een stuk waarmee aan de slag kan
worden gegaan. Besloten wordt dit punt te agenderen voor de eerstvolgende GMR-vergadering na de
zomervakantie.
11. Werkgroepen Personeel, Financiën, PR & Marketing, Onderwijs
In vervolg op het verslag van de werkgroep Personeel (bijlage 9) wordt opgemerkt dat het Handboek
Personeel gereed is. Zie ook agendapunt 7.
De in het verslag van de werkgroep Onderwijs (bijlage 11) vermelde afkortingen worden door Willeke
Lageweg nader toegelicht.
Volgend op het verslag van het overleg van de communicatie-coördinatoren (bijlage 10) merkt Eric
Groeneweg op dat de communicatie sterk op de scholen is gericht terwijl eigenlijk de vraag “hoe krijgen
wij nieuwe leerlingen?” centraal moet staan, zeker gezien het feit dat momenteel sprake is van groei in
plaats van krimp. Hij pleit ervoor dat de scholen een relatie leggen met de omgeving, waarin zij staan.
Marianne Jacquemijns merkt op dat enige jaren geleden bewust ervoor gekozen is om de scholen hun
eigen gezicht te laten profileren. Dit proces is momenteel halverwege. Hieraan wordt door de scholen
en, in breder verband, door PRIMO gewerkt.
12. Rondvraag
Allereerst wordt opgemerkt dat de jaarvergadering gezien het rooster van aftreden per 1 november
eigenlijk na deze datum moet plaatsvinden.
Vervolgens wordt het huidige rooster van aftreden doorgenomen en besloten dat:
- Marianne Jacquemijns, Caroline Kik, Bram v.d. Have en Eric Groeneweg aanblijven;
- Marleen Langendoen nog één jaar aanblijft;
- Bart Hovens tot 2018 aanblijft;
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- Barbara de Bruyckere en Annette Maassen zullen aftreden;
- aan Arno v.d. Hoek, Ariëlle Verbeek en Judith Geeratz gevraagd zal worden of zij aanblijven; en
- aan Anita v.d. Noort gevraagd zal worden of zij daadwerkelijk lid is van de KGMR.
Gevraagd wordt of de standaard zetelstructuur, waarin alle gemeenten een stem hebben, nog steeds
gewenst is. Bart Hovens geeft daarop aan zich zorgen te maken over het feit dat er zo weinig ouders bij
de KGMR-vergaderingen aanwezig zijn. De vraag rijst op welke wijze hun betrokkenheid kan worden
vergroot. Caroline Kik stelt voor op een studiedag aan te geven wat de KGMR inhoudt. Ook zouden de
schooldirecteuren hun KGMR-leden kunnen attenderen op het feit dat zij de vergaderingen moeten
bijwonen. De schooldirecteuren zouden ook gevraagd kunnen worden om aan te geven waarom hun
KGMR-lid niet bij de vergadering aanwezig was. Besloten wordt deze kwestie komend schooljaar nader
te bespreken.
13. Volgende vergadering
Voor de zomervakantie zal een vergaderplanning voor 2017/2018 worden rondgestuurd.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en inbreng, waarna hij de vergadering afrondt.
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