Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad PRIMOvpr
Kerngroep GMR
Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216AG Abbenbroek
Onderwerp: Notulen vergadering KGMR
Datum: 10 september 2019
Locatie: Bestuurskantoor, Gemeenlandsedijk Noord 26, Abbenbroek
Inloop 19:45 uur
Aanvang vergadering: 20:00 uur - 22:00 uur
Afwezig mk: Marianne Jacquemijns, Arja Berkhout, Judith Geeratz, Bram Voncken, Tony de
Pina Gomes, Arielle Verbeek
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Opening
Hendrik opent de vergadering.
Agenda
Verslag vorige vergadering
Caroline Kik vraagt naar een update van het klimaatonderzoek. De scholen waar
de meeste klachten waren zijn onderzocht. Dit zijn De Kring, Palet Bonsenhoek
en Palet Nieuwe Hoorn. Het rapport van bevindingen is besproken met de
directeuren van de betreffende scholen en Anculus. Aantal zaken zijn niet
mogelijk om uit te voeren, sommige zaken zijn voor de langere termijn, vb een
groen dak. Volgende week komt er een adviesrapport en na een aantal
dooronderzoeken zal Ingrid met de school in gesprek gaan voor oplossingen die
haalbaar zijn voor het binnenklimaat.
Op basis hiervan zal er voor de meerjaren onderhouds plannen een aantal zaken
specifiek uitgevraagd worden aan de directeuren, sommige dingen kunnen heel
gemakkelijk opgelost worden en zo zal er gekeken worden hoe dit over alle
scholen uitgerold kan worden.
Vanwege het onderwerp zijn er van de vorige vergadering vertrouwelijke notulen
gemaakt, deze worden niet op de site geplaatst.
Mededelingen
De sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur voor OBS De Kring is positief
afgerond, er is een nieuwe directeur aangenomen, hier komt morgen
communicatie over naar de MR en het team.
Er is een nieuwe projectleider voor de werkgroepen van het samenwerkingsfusie
traject, de huidige projectleider heeft aangegeven dat het te veel was in
combinatie met zijn andere werkzaamheden. Sandra Lutchman is nu de
projectleider.
Samenstelling KGMR
De externe voorzitter heeft uitgezocht dat in de statuten staat dat externe
deskundigen ingehuurd kunnen worden dus is er een mogelijkheid dat Agnita

Twigt nog bij de KGMR kan blijven. Agnita geeft aan dat ze graag betrokken blijft
bij de werkgroep ouders en medezeggenschap en kan tot die tijd ook bij de
KGMR aanwezig zijn.
Ingrid heeft 2 aanmeldingen voor nieuwe KGMR leden.
Vacatures als KGMR lid mogen eerder ingevuld worden dan 1 januari, gezien
leden hebben uit moeten treden door schoolwisseling.
Er zijn 3 vacatures in de personeelsgeleding en 2 vacatures in de oudergeleding.
Ingrid neemt contact op met een van de leden die aangegeven had herkiesbaar te
zijn, maar niet alle avonden aanwezig kan zijn, of zij in de KGMR blijft.
6.

Verslag GMR 26 september 2018 (Bijlage 006)
Het secretariaat gaat na bij de directeuren wie de GMR leden zijn per school.
Geen opmerkingen over het verslag.

7.

Concept agenda GMR 23 september 2019 (Bijlage 007)
Vraag aan de directeur om de GMR vergadering van 23 september onder de
aandacht te brengen bij de GMR leden.
In het voorstel visie op medezeggenschap aan de werkgroep staat een
vergoeding voor de ouders voor het bijwonen per vergadering.
In een persoonlijke uitnodiging voor de GMR vergadering een toelichting geven
dat het een belangrijke fase is ten aanzien van het fusie traject, misschien ook
een tijdspad toevoegen wanneer wordt wie betrokken.
We sparren over een juiste invulling van de vergadering op 23 september:
Welke dialoog zou van toegevoegde waarde zijn? Voor het fusieproces.
Prikkelende stellingen bedenken.
Op onderwijskundig gebied wat zou er binnen de school moeten veranderen?
Er wordt een voorstel gedaan voor een ouderpeiling, maar hier moet nog naar de
vorm gekeken worden.
Er wordt voorgesteld om eerst een tijdspad te laten zien waar we nu staan.
Advies om een goede uitnodigingstekst te maken voor de jaarvergadering.
Een goede werkvorm maken met een paar stellingen rondom de bestuurlijke fusie
en impact op de scholen.
Ipv sluiting netwerkborrel zetten op de agenda.

8.
9.

Concept jaarverslag GMR 2018-2019
Aanpassingen graag melden aan het secretariaat.
Voortgang werkgroep Ouders en Medezeggenschap
De bestuurder geeft aan dat zij alleen aanwezig is als toehoorder bij dit punt,
omdat de werkgroep het voorstel aan de stuurgroep zal aanbieden, zij is lid van
de stuurgroep.
De leden van de werkgroep geven aan dat de inbreng van de voorzitter van de
werkgroep Ouders en Medezeggenschap heel erg op prijs gesteld wordt.
Agnita Twigt geeft aan dat 2 concept visies ter bespreking in de GMR ligt, de
leden van de werkgroep ontvangen graag feedback om dit mee te kunnen nemen
naar de werkgroep.
Vanuit de gedachte aansluiting bij ROKS en regionaal medezeggenschap is er
een structuur uitgewerkt.
Vanuit de vergadering worden de volgende punten genoemd om mee te nemen

naar de werkgroep:
- Om ook per regio een ouder vertegenwoordiging toe te voegen aan het dagelijks
bestuur.
- Wat gebeurd er bij stemming als er 1 deelraad tegen is en 3 voor?
- Hoe zit het met de bevoegdheden van het dagelijks bestuur?
- Advies is om de mandatering mee te nemen en goed aan te geven aan de
werkgroep.
Het gemeenschappelijke belang is dat we allemaal goed onderwijs willen voor de
kinderen.
Regionaal als perspectief houden, de scholen kunnen tussen elkaar uitwisselen.
De bestuurder kan aan directeuren binnen een ROK mandaat geven om
gesprekspartner te zijn bij een ROK.
De aanwezige oudergeleding geeft aan het eens te zijn met de richting.
Het stuk ouder participatie
Er wordt veel verwacht van de ouders, dat zal een goede samenwerking geven
tussen ouders en de school. Naar voren komt dat de visie op ouderparticipatie erg
belangrijk is, het is goed om dit mee te nemen naar de werkgroep.
We hebben te maken met 4 identiteiten, in de samenwerkingsorganisatie komt er
ook een identiteitscommissie, zit er een link naar medezeggenschap en het
identiteitsverhaal?
De leden van de werkgroep geven aan dat dit niet bij de werkgroep hoort, de
bestuurder zal dit aandachtspunt meenemen naar de stuurgroep.
Agnita Twigt ziet nog graag toegevoegd aan de werkgroep: De wijze waarop we
naar de medezeggenschap kijken, dat het die identiteit en de integratie dient te
faciliteren. De beweging dient recht te doen aan de intentie.
10. Bijpraten status fusieonderzoek
Er komt een informatieavond op 18 september.
Er is in oktober een klankbordgroep, Tony de Pina Gomes en Marianne
Jacquemijns hebben eerder aangegeven dat zij hieraan willen deelnemen het
secretariaat zal navragen of zij in de klankbordgroep plaats willen nemen.
In het tijdsschema staat om oktober de FER af te hebben, de bestuurder geeft
aan dat het te snel is, omdat deze ook naar de RvT moet, hiervoor wordt uitstel
gevraagd maar dit zal geen invloed hebben op het proces.
11. Rondvraag
Geen vragen
12. Volgende KGMR vergadering 29 oktober 2019
13. Sluiting

