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Verslag van de KGMR vergadering van 6 maart 2017
KGMR-leden:
Aanwezig: Caroline Kik, Marleen Langendoen, Marianne Jacquemijns, Bart Hovens, Arielle Verbeek,
Barbara de Bruyckere, Bram v.d. Have, Annette Maassen en Eric Groeneweg
Afwezig met kennisgeving: Judith Geeratz en Job Heerink
Afwezig zonder kennisgeving: Arno v.d. Hoek
Extern voorzitter: Hendrik Feenstra
Namens PRIMOvpr: Ingrid van Doesburg en Willeke Lageweg (verslag)
Namens de Raad van Toezicht: John Schott en Nico Jaspers
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de
heren John Schott en Nico Jaspers van de Raad van Toezicht van PRIMOvpr.
2. Agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
De mededelingen zijn weer als bijlage toegevoegd.
Huisvesting: Ingrid van Doesburg licht de stand van zaken toe met betrekking tot de aanvraag
huisvesting bij de gemeente Brielle. Dit gaat over Zwartewaal en over de uitbreiding van het Speciaal
Onderwijs Brielle. Het CvB is nog in gesprek met de gemeente hierover.
Koplopers: Wat zijn de ervaringen tot nu toe t.a.v. het koplopers-traject? Ingrid van Doesburg licht dit
kort toe en het is ook terug te vinden in de nieuwsbrief, die onlangs verschenen is. Op 16 maart a.s is
er een overleg met de gezamenlijke GMR’en, waarin dit onderwerp ook aan de orde komt. Er is een
nieuwsbrief over het project verschenen, deze wordt nog een keer apart verstrekt aan de leden van de
KGMR. Drie leden van de KGMR (Caroline Kik, Marianne Jacquemijns en Barbara de Bruykere)
hebben zich al aangemeld voor dit overleg. Andere belangstellenden kunnen zich melden bij Willeke
Lageweg.
Het aantal mededelingen is altijd groot. Volstaat het kort toelichten in de vergadering of is er meer
aandacht voor nodig? Het is dan mogelijk om een mededeling, op voorhand, als agendapunt op te
nemen.
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Er wordt gestart met een korte toelichting op de totstandkoming van de reglementen. Deze zijn
gebaseerd op het format van de Onderwijsgeschillencommissie.
GMR-reglement:
De KGMR is apart opgenomen in de statuten, hierin staat ook omschreven dat er mandaat is vanuit de
GMR. Als dit gewijzigd zou moeten worden, betekent dit ook een statutenwijziging.
Aan artikel 1 het begrip KGMR toevoegen.
MR-reglement:
Na het toevoegen van de laatste wijzigingen gaat het reglementen naar de MR'en van de scholen om
het locatie-proof te maken. Er wordt nog uitgezocht waar de mogelijkheden liggen voor de scholen om
te differentiëren, voor wat betreft bijvoorbeeld de zittingstermijn. Dit reglement geldt ook voor het SOB.
HH-reglement: De technisch voorzitter is niet terug te vinden in het reglement, dit moet nog wel
gebeuren. Het reglement moet ook nog doorlopen worden op het correcte gebruik van de termen
KGMR en GMR.
Als de wijzigingen zijn doorgevoerd kunnen de reglementen ondertekend worden door de voorzitter en
secretaris van de KGMR.
6. Verslag bestuursgesprek inspectie
Ingrid van Doesburg licht het bestuursgesprek met de inspectie en het nieuwe toezichtkader per 1-817 toe via een presentatie. De KGMR wordt op de hoogte gehouden van de stappen, die het bestuur
neemt.
Er wordt gevraagd of het nieuwe toezichtskader extra werkzaamheden voor de leerkrachten gaat
opleveren. De leerkrachten leveren al informatie en de vernieuwing zal vooral zitten in wat er met deze
informatie/data gaat gebeuren.
Hopelijk is er tijdens de volgende KGMR-vergadering meer te zeggen over de verdieping en
professionalisering in de bepaling van de leerwinst. Dit traject is onlangs gestart met het CED, als een
pilot.
7. Voortgang schoonmaak
Er zijn offertes aangevraagd bij bedrijven om VSR-controles uit te voeren, dit zijn objectieve
kwaliteitsmetingen. Deze metingen starten op 24 maart a.s, dit is tevens de deadline voor het
inventariseren van de elementen op de scholen. Deze inventarisatie is nodig voor de uitvoering van de
VSR-controle. Zodra er een controle is geweest, verschijnt er binnen enkele dagen een rapport.
Er is extra aandacht nodig voor het controleren of de taakkaarten op de scholen nu gewijzigd zijn.
8. Werkgroepen
Personeel: Het verslag van het laatste overleg is toegevoegd. Hier zijn geen vragen of opmerkingen
over. Op 30 maart a.s is het volgende overleg.
Financiën: Op 24 maart a.s is het volgende overleg. De bezetting is laag in deze werkgroep, er gaat
een oproep naar alle MR'en om deelnemers te leveren.
PR: Op 19 januari jl. is het laatste overleg geweest, het concept verslag is nog niet vastgesteld.
Onderwijs: Heeft onlangs vergaderd en nog geen verslag.
Ook voor de werkgroepen PR en onderwijs zal een oproep gaan naar de MR’en om deelnemers te
leveren.
9. Peiling oudertevredenheid
De scholen worden gevraagd om iets te gaan doen met de punten uit de oudertevredenheidspeiling.
De directeuren zijn gevraagd om gesprekken met het team, de ouders, etc. te organiseren en de
uitkomsten hiervan in het kwaliteitssysteem te gebruiken.
Ook in de managementgesprekken met het bestuur worden opvallende punten uit deze peiling
besproken.
Dit is de derde peiling. Het is interessant om de peilingen tegen elkaar af te zetten en te analyseren.
Ook de dwarsverbanden, bijvoorbeeld in inspectieverslagen, zouden onderzocht kunnen worden.
Opvallend is de hoge response. Het aanjagen vanuit de scholen en het bevragen op papier kunnen
hier de positieve oorzaak van zijn.
Voor het veranderen van de schooltijden op de Remix en het Overbos, per 1-8-17 in het vijf-gelijkedagen-model, is niet deze oudertevredenheidspeiling gebruikt, maar is een ander onderzoek gebruikt.
Hierbij is ook de buitenschoolse opvang meegenomen. Meer informatie over deze verandering kan
ook opgevraagd worden bij de scholen zelf, via de directeuren.
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De negatieve score bij ' externe communicatie' valt op. Interessant is om ouders te bevragen op hoe
zij dit dan graag zouden willen zien op de locatie. Een positief punt wat opvalt is de tevredenheid op
de meeste scholen over de leerkracht.
10. Rondvraag
Eric Groeneweg: Op welke manier zijn de bevoegdheden van de bestuurder geordend? Het is vooral
vanuit het controle-principe opgebouwd. Ingrid van Doesburg komt hier nog op terug, in principe hoort
er een kruisje achter haar naam bij alle werkzaamheden, terwijl er wel zaken gedelegeerd zijn. Eric
vraagt naar de werkzaamheden van de bestuursmanager en hij wordt verwezen naar de functieomschrijving bij de stukken van een vorige vergadering.
Marianne Jacquemijns: De bijeenkomst op 16 maart a.s is niet voor de MR' en. Is er een manier om
toch de diverse MR' en met elkaar in contact te krijgen? Marianne wordt uitgenodigd om hier over na
te denken.
Caroline Kik: Een collega, die ziek was, kreeg een uitnodiging van de bedrijfsarts (via de arbodienst
Zorg van de zaak). Is dit een nieuwe procedure? Dit staat omschreven in het verzuimbeleid en er
wordt sinds drie jaar samengewerkt met deze arbodienst. Belangrijk blijft dat een zieke medewerker
weer tijdig beter wordt gemeld om onnodige oproepen voor de bedrijfsarts te voorkomen.
John Schott: Hebben de leden van de KGMR vragen aan de Raad van Toezicht?
De RvT vergadert zes keer per jaar en hanteert een toezichtskader met vaste indicatoren (verzuim,
financiën, etc). Het toezicht wordt steeds meer geïntensiveerd.
Op de nieuwe website gaande vastgestelde verslagen van de RvT inzichtelijk gemaakt worden. De
vergaderingen zijn ook openbaar.
De website van de GMR moet eigenlijk uit de lucht gehaald worden. De verslagen van de (K)GMR
gaan ook terug te vinden gaan zijn op de nieuwe website.
In de nieuwe WMS is de RvT twee keer aanwezig bij de vergadering KGMR. Wenselijk zou zijn om de
agenda van deze vergadering op dit bezoek af te stemmen.
Er is ook een RvT voor de samenwerkingsschool.
Hendrik Feenstra: Er is een vacature na het vertrek Job Heerink, deze gaat nu vervuld door Barbara
de Bruykere. Er is nu een vacature voor een personeelslid, vanuit een vrije plaats, deze moet wel lid
zijn van een MR en de GMR.
11. Volgende vergadering
De volgende vergadering is op 18-04-2017
12 Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.20 uur.
Lijst met agendastukken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agenda
Verslag vorige vergadering
Mededelingen CvB
Huishoudelijk reglement
GMR-reglement
MR-reglement
Presentatie stand van zaken schoonmaak
Verslag werkgroep personeel
Peiling oudertevredenheid

Vergaderschema KGMR en werkgroepen 2016/2017
GMR: 09-2017
KGMR : 18-04-2017 en 29-06-2017
Werkgroepen
PR & M: 07-06-2017
Financiën: 24-03-2017, 21-06-2017
Personeel: 30-03-2017, 08-06-2017

Onderwijs: 31-05-2017

WL 08-03-17
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