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Kort verslag van de KGMR vergadering van 11-04-2016                
KGMR-leden: 
Aanwezig:  Kees Nobel, Teus Mourik, Marianne Jacquemijns, Eric Groeneweg, Caroline Kik, 
Bram van der Have, Hedwig Heijden, Noor Zweverink en Door Butter, Annette Maassen en 
Marleen Langendoen 
Afwezig met kennisgeving: Arno van der Hoek, 
Afwezig zonder kennisgeving;: 
Extern voorzitter: Hendrik Feenstra 
Namens PRIMOvpr,  Alex Oldenburg, Ingrid van Doesburg en Udo Pemmelaar (verslag) 
 
1. Opening  
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, 
 
2. Agenda 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
  
3. Verslag   
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. Mededelingen 
 
De mededelingen zijn dit keer als bijlage toegevoegd. 
Op een enkel punt wordt nog een toelichting gegeven. 
Tot slot wordt gevraagd naar het verschenen Primo magazine. 
De conclusie is dat het goed is ontvangen en wordt gelezen, maar met de kanttekening dat 
het wel veel is. Suggestie; vaker en minder omvangrijk. 
Toegezegd wordt om het bestand nog aan de SharePoint omgeving van de KGMR toe te 
voegen. 
 
 
5. Ingekomen stukken 
 
 geen 

http://www.primo-gmr.nl/
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6. Bestuursformatieplan 
 
Afgelopen weekend zijn de beschikkingen verschenen. Op dit moment worden de gegevens 
verwerkt, zodat het definitieve plan binnenkort gereed is. Financieel gezien lijken de 
beschikkingen geen verrassingen op te leveren. Afgesproken wordt om het stuk woensdag 
12-04 te verzenden, met het verzoek om voor de meivakantie een reactie te sturen naar de 
secretaris:  u.pemmelaar@primovpr.nl 
Gelet op het feit, dat de uitgangspunten bekend zijn, de mobiliteit op korte termijn afgerond 
wordt, waarna aan de verder personele invulling begonnen kan worden en het hele traject op 
schema ligt. 
Na het bovengenoemde tegenbericht van de leden van de KGMR zal het formatieplan van 
instemming worden voorzien. 
 
7. M Toetsen 
 
Alex Oldenburg geeft een  toelichting op het stuk. 
Hoewel de resultaten op zich iets beter zijn, geeft het document aan, dat de ambitie om te 
excelleren nog niet gehaald is. Gelet op de taalcursus is dat wel een teleurstelling, omdat 
met name begrijpend lezen, spelling en aanvankelijk lezen in groep 3 een onvoldoende 
resultaat te zien geven. Hopelijk geeft het overzicht van de E toetsen later dit jaar een beter 
beeld te zien. 
In principe zijn nu de schoenl aan zet om d.m.v. analyses en een plannen van aanpak de 
resultaten naar een hoger plan te tillen. 
De kwaliteitsmedewerker van Primovpr zal daar zeker een rol bij spelen. 
Gesproken wordt nog over het wegvallen van de inspectie norm voor de M toetsen (grijs in 
de tabel) die door het bestuur nog wel gehanteerd zal worden. 
Ook in het CDO is de manier van normeren onderwerp van gesprek. 
Het bestuurs-, school- en leerlingniveau van de normering staat ook op de planning van de 
WMK cyclus ( Werken met Kwaliteitskaarten) 
Tot slot zal het onderwerp op de agenda staan tijdens de gesprekken die Alex Oldenburg 
met de directeuren zal voeren. 
 
8. Marap 
 
Met een uitgebreide presentatie geeft Ingrid van Doesburg een toelichting op de getallen. 
 
 
9. Werkgroepen 
 
Personeel:  n.v.t. 
 
Financiën:  n.v.t. 
 
PR&M:  Geen opmerkingen over het verslag. 
 
Teus Mourik deelt nog een compliment uit aan Elke Naudts (Medewerker PR/M) 
voor haar bijdrage aan de open dagen. 
Daarnaast kan in het algemeen gesteld worden, dat haar werk een positieve bijdrage heeft 
geleverd aan het beeld van Primovpr in de regionale pers. 
 
Onderwijs:   Geen opmerkingen over het verslag. 
 
Op een vraag over de open dag wordt gemeld dat deze op de diverse scholen wisselend 

succesvol was, maar wel inschrijvingen heeft opgeleverd. 
 
 

mailto:u.pemmelaar@primovpr.nl
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10. Samenwerkingsschool 
 
Het agendapunt met de meeste bijlagen,. 
Gelukkig zijn de meeste ter kennisname en behoeft alleen de samenwerkingsovereenkomst 
een advies. 
Opgemerkt wordt, dat er een enorme hoeveelheid werk is verzet om het lastige en unieke 
traject naar de eerste informele samenwerkingsschool gestalte te geven.  
De voorzitter spreekt dan ook zijn welgemeende complimenten uit. 
Met een PowerPoint presentatie schetst Ingrid van  een beeld hoe de school er dan in de 
praktijk uit gaat zien, met als heetste hangijzer de identiteit. 
De school heeft een passende oplossing gevonden, die door de ouders goed is ontvangen. 
Nadruk wordt gelegd op burgerschap met de kanttekening, dat geloofsopvoeding in het gezin 
thuishoort. 
Rond om thema’s waarin Bijbelverhalen niet zullen c/q kunnen ontbreken zal het vakgebied 3 
maal per week 20 minuten op het rooster staan. 
 
Het totale traject heeft nog een aantal hobbels te gaan, hopelijk kan de al ingehuurde notaris 
het op 16 juni tot een afronding brengen. 
 
De KGMR besluit de overeenkomst van een positief advies te voorzien. 
 
11. IKC 
 
Alex Oldenburg geeft aan, dat er momenteel gesproken wordt over 4 IKC’s 
Het eerste rond de Wateringe/Montessorischool in het gebied NW, verder in de Struyten rond 
de Brandaris, in de Ravense Hoek rond het Palet en tot slot in de Kooistee rond de 
Houthoeffe. 
Alle  te vormen IKC’s hebben hun eigen problematieken op het gebied van huisvestings- en 
bouwzaken. Omdat het met diverse besturen gecompliceerd werken is, heeft men voor de 
onderwijskundige/pedagogische kant gekozen voor een light-variant t.b.v. kinderen kinderen 
van 2 t/m 6 jaar. 
Hierdoor blijft er helaas nog een concurrentie strijd op de achtergrond aanwezig. 
Wordt vervolgd. 

 
12. Risicoanalyse  
 
De laatste analyse was van 2012 en verdiende een update om te kijken of zaken nog 
relevant waren. 
Wat kan er uitgehaald worden en wat komt er nieuw op ons af, waren de ambities misschien 
te hoog en op welke gebieden moet in geïnvesteerd worden, kortom vragen die dringend om 
een antwoord vroegen. 
Het rapport laat zien dat er drie risicogebieden zijn. 
De leeftijdsopbouw, de leegstand en de onderwijskundige vernieuwing. 
M.b.t het eerste punt blijkt het zwaartepunt in de leeftijdsgroep 46- 55 jaar te zitten, dit heeft 
uiteraard consequenties voor het te voeren personeelsbeleid. Antwoorden en oplossingen 
zijn er op dit moment nog niet, wel zal er op één school (de Kring) een pilot gestart worden. 
Verder geeft misschien het CAO gerelateerde overlegmodel nieuwe mogelijkheden. 
Wel is er een toename van jonge leerkrachten te zien, maar is er op de arbeidsmarkt juist 
een verslechtering te zien door geringe aanbod van deze groep. 
 
Het tweede punt heeft te maken met het Meerjaren Onderhouds Plan, dit geeft een beeld 
van sterk stijgende onderhoudslasten, waar een vermindering van de inkomsten tegenover 
staat. 
Ruim 20% van ons lokalenbestand staat leeg door de krimp van het leerlingaantal, met alle 
gevolgen van dien. 
 



  4 / 5 

Het laatste punt geeft risico’s te zien op het gebied van de kleine scholen, de deskundigheid 
van het personeel en de inzet van middelen. 
De aanbevelingen zullen terug komen in het nieuwe Meerjaren Investerings Plan. 
 
13.  Arbo contract 
 
Op 1 januari jongstleden is het nieuwe Arbocontract in werking getreden. 
Naast een aantal kleine verbeteringen is er inhoudelijk niets gewijzigd. 
Het CvB heeft echter verzuimd het stuk ter instemming voor te leggen en verzoekt nu alsnog 
om instemming van de PKGMR. 
 
De Personeelsgeleding verleent instemming. 
 
14. Eigen Risico Dragerschap 
 
Omdat het Vervangingsfonds ophoudt te bestaan, zal er op enig moment een nieuwe keuze 
gemaakt moeten worden. 
Uit onderzoek blijkt, dat wij op dit moment meer premie afdragen dan vervangingsvergoeding 
ontvangen. Met de andere besturen wordt nu onderzocht om het gezamenlijk  te 
organiseren. 
Wordt vervolgd. 
  
15.  
 
16.  
 
17. Rondvraag 
 
Eric Groeneweg vraagt naar de status van het lerarenregister. 
Doordat het Cao overleg is vastgelopen, is er op dit moment geen nieuws te melden behalve, 
dat de verschillende partijen op dit punt lijnrecht tegenover elkaar staan. 
Eric geeft verder aan dat Buiten de Grenzen een verrijking voor het onderwijs is. 
Ook vraagt hij naar de gehanteerde term; Ouders als partner. 
Zijn inschatting daarvan is dat dit in veel gevallen door ouders niet zo gezien wordt. 
Alex Oldenburg geeft aan, dat dit zelfs bij leerkrachten niet altijd het geval is, maar toch een 
gezamenlijk streven moet blijven. 
Tot slot vraagt Ericj naar het nut van “Glossy’s” op de open dagen terwijl naar zijn mening de 
nadruk moet liggen op kwaliteit. 
 
Hedwig Heijden spreekt haar zorgen uit over de vervanging. 
Alex Oldenburg geeft aan dat gezien de krapte op de arbeidsmarkt één op één vervanging 
inderdaad niet meer haalbaar is, met alle problemen van dien. 
Vooralsnog is er geen oplossing. 
 
Marianne Jacquemijns vraagt naar het overlegmodel. 
Aangegeven wordt, dat dit onderwerp van gesprek is geweest op het directieoverleg, maar 
dat vooral de tijdlijn (1 mei) voor problemen zorgt en men een jaar uitstel verwacht. 
Overigens is het aangeschafte programma voor de berekening van de NJT (Norm Jaar Taak) 
beschikbaar. 
 
18. Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering is op donderdag 23-06-2016 (met informeel gedeelte) 
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19 Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid en 
inbrengen legt daarbij de nadruk op het feit dat de KGMR zich uiterst flexibel opstelt inzake 
de aanlevering en afhandeling van de stukken. 
 
 
 
Lijst met agendastukken 
 
1. Agenda 
2. Verslag vorige vergadering  
3. mededelingen 
4. Rapportage M toetsen 
5. Marap Q1 
6. Verslag Wg PR&M 
7. Verslag Wg Onderwijs 
8. Fusie Effect Rapportage Samenwerkingsschool 
9. Concept risicoscan 
10. Arbocontract 
 
 
Nagezonden 
11. Bestuursformatieplan 
12. O-meting ERD 
 
 
Vergaderschema KGMR en werkgroepen 
 
KGMR : 23-06-2016 
 
Werkgroepen 
PR & M:  01-06-2016 
Financiën:  08-06-2016 
Personeel: 02-06-2016 
Onderwijs: 25-05-2016 
GMR: 09-2016 
 
UP 11-04-2016 


