Verslag GMR OPSO/SPOOR
vergadering
24 september 2019

Aanwezig:
OPSOoudergeleding
Ron Galesloot
(Afbericht)
Arjen Vierbergen

OPSO-personeels
geleding
Marijtje Gedikink

SPOORoudergeleding
Guus Sturk

SPOORpersoneelsgeleding
Monique Rasker

Marieke VerbijVan der Veen
vacature
vacature

Daniëlle Bosman

vacature
Hans Zuidinga

Annemieke Poppelier
(vz)
vacature
Martijn Broekman

Ambtelijk secretaris

Rudo de Groot

Kandidaat PGMR

vacature
vacature

Alita de Bruijn

1. Opening (19.30 uur)
De voorzitter meldt dat het bestuur deze vergadering niet aanwezig zal zijn. Er
wordt een extra vergadering ingepland op 8 oktober a.s.
Geagendeerd worden dan:
Concept statuten na de fusie van OPSO en SPOOR
Fusie Effect Rapportage (FER)
Publieksjaarverslag 2018 - 2019
Hoe om te gaan met de begroting 2020
2. Opening openbaar gedeelte
De voorzitter meldt verheugd te zijn dat de twee enige tijd wegens ziekte
afwezige GMR-leden weer aanwezig zijn.
Bovendien heet ze Alita de Bruijn, leerkracht van obs ’t Carrousel welkom als
kandidaat PGMR-lid. Aangezien er geen bericht van bezwaar is aangetekend kan
zij deze vergadering als lid geïnstalleerd worden.
3. Mededelingen en inkomende/uitgaande post
Ingekomen post
Reactie van de MR van obs Weidevogels m.b.t. het voornemen tot fusie van
OPSO en SPOOR.
Reactie van het CvB op bovengenoemde reactie.
De Transitie in één oogopslag (nov. 2018)
Uitgaande post
Verslag van de GMR-vergadering van 02-07-2019
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Highlights t.b.v. de Nieuwsbrieven van de scholen
Bezwaarmogelijkheid kandidaatstelling Alita de Bruijn als PGMR-lid.
4. Verslag werkgroepen.
Werkgroep Functieboek.
Er zijn wat vragen c.q. opmerkingen m.b.t. de functie leerkrachtondersteuner en
onderwijsassistent. De vragen zullen gesteld worden op 8 oktober.
Werkgroep OPSPOOR-SKOP
Geen mededelingen. Wel zal het geagendeerd worden voor de GMR-RvT
vergadering van 12-11-2019
Werkgroep W&S RvT OPSPOOR
Er is een bindende voordracht voorbereid van mw. J.P.A. de Goede.
De GMR gaat hiermee akkoord. De secretaris zal de voordracht uit doen gaan
naar de voorzitter van de RvT.
De werkgroep heeft de samenwerking met de RvT als constructief en prettig
ervaren.
N.B. Er is inmiddels een reactie ontvangen van de RvT.
De RvT heeft in haar vacature mw E. Burggraaff voorgedragen aan de gemeente
Purmerend. Zij is aanvaard als RvT-lid.
5. Mededelingen van het CvB
CvB was niet aanwezig.
Wel is verzocht een extra vergadering te plannen (Zie bij agendapunt 1).
M.b.t. Adviesaanvraag (Voorlopige) inrichting Onderwijsondersteuning werd de
vraag gesteld: Gaat dit budgetair neutraal plaatsvinden t.o.v. de huidige situatie?
M.b.t. het Bestuursformatieplan 2019-2020 werd gevraagd: Wat is er in
financiële uitkomsten per school veranderd vergeleken met vorige ja(a)r(en.
De GMR zou graag een transparante toelichting zien bij het BFP.
Uit het veld blijkt dat de financiële situatie, m.n. de uitputting van budgetten
door het jaar heen, bij (sommige) directies van scholen niet duidelijk is.
M.b.t. Bestuursverslag/jaarrekening 2018.
De GMR heeft nog geen toegezegde definitieve versie gezien.
6. Achterban-enquete.
De enquete is klaar. Ook het ICT-gedeelte is voorbereid.
Het verzoek om hem te kunnen laten uitgaan ligt bij het bestuur.
7. Werkgroepen
- Financiën: De werkgroepleden hebben ter info de stukken:
Voorbereiding begroting 2020 en de kaderbrief begroting 2020 e.v. ontvangen.
Onduidelijk is wat nu de bedoeling is. Hier zal naar gevraagd worden.
- Communicatie: er is een concept GMR-jaarverslag 2018.
Er is aan de afd. financiën van het kantoor gevraagd de realisatie 2018 te
leveren,zodat het jaarverslag afgerond kan worden.
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De vraag is geopperd: Moeten er interviews in het GMR-jaarverslag opgenomen
worden? Vòòr het volgende GMR-jaarverslag een standpunt innemen.
- Reglementen: niet aan de orde.
- Scholing:
Er is een brief aan alle MR-gestuurd. Twee MR-en hebben gereageerd.
Er is georienteerd bij de “grote” organisaties die cursussen leveren. Dat was
financieel niet haalbaar. Er is nu met een “kleine” organisatie een opzet
gemaakt. Deze opzet wordt doorgesproken met de dir. Bedrijfsvoering van
OPSPOOR.
Uit de bijeenkomst na de achterbanbijeenkomst is al gebleken dat centraal
geregeld trainen een wenselijk stap zou zijn. Reden waarom wij überhaupt zijn
begonnen. Naast de genoemde e-mails er is de afgelopen periode onder meer
contact geweest met diverse scholen waaronder de Nieuwe Wereld, Oeboentoe,
Weidevogels, KC Willem Eggert welke allemaal aangeven dat dit een goed
intuïtief is waar ze graag aan deelnemen.
Verder heeft de contactpersoon in de GMR met de betreffende organisatie
besproken dat verschillende scholen een Servicepakket hebben m.b.t. de
Medezeggenschap wat veel geld kost (€ 495 ex BTW). Dit kan met de huidig
geselecteerde leverancier worden omgezet naar een stichting brede service voor
de helft van alle kosten.

- Verkiezingscommissie.
Alita de Bruijn PGMR namens obs ’t Carrousel wordt aangenomen als lid
Er zijn dan nog steeds veel vacatures.
1 ouder OPSO
2 personeelsleden SPOOR
2 ouders SPOOR
Er moet een penningmeester aangesteld worden. Gevraagd zal worden of
Ron Galesloot dit op zich wil nemen.

8. Stemming wordt doorgeschoven naar 8 oktober (zie agendapunt 5)
Advies inzake Bestuursverslag / Jaarrekening 2018.
De GMR wacht op de definitieve versie (zie hierboven)
Advies m.b.t. Voorlopige Inrichting OnderwijsOndersteuning
Bestuursformatieplan

9. Rondvraag
Is er al een uitspraak over de faciliteitenregeling PGMR?
Geld i.p.v. uren.
Is het zo dat er via een aaanbesteding nieuwe contracten afgesloten worden met
schoonmaakbedrijven? Hier is niets van bekend.
Is het CvB op de hoogte van de problemen m.b.t. het schoonmaken van de
scholen.
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Wat is de bedoeling van het contactpersoon zijn als GMR-lid t.o.v. de cluster.
Antwoord: Je bent vraagbaak voor de betreffende MR-en en je kunt gevraagd en
ongevraagd een MR-vergadering bijwonen.
Helaas zijn er voor sommige clusters geen contactpersonen vanwege de
vacatures.
Onderwerpen voor de GMR-RvT-vergadering?
Huisvesting
Fusies
Functieboek
Kandidaten RvT (kennis maken)
Kantoorbezetting (Is de bezetting voldoende om alle problematiek aan te
pakken?)
Ouderraadpleging.
Er hebben slechts 8 ouders gereageerd. Sommige OGMR-leden hebben geen
ouderraadpleging gezien. Waar ligt het probleem?
10. Behaalde resultaten.
Nieuw PGMR-lid
Bindende voordracht nieuw RvT-lid
Ver gevorderd stadium cursussen voor MR-en.
10. Sluiting om 21.30 uur.
Extra GMR-vergadering 8 oktober (afbericht: Guus Sturk en Marieke Verbij –
Van der Veen).
Volgende reguliere vergadering 5 november 2019
GMR-RvT vergadering 12 november 2019.
Rudo de Groot (ambtelijk secretaris) 26-09-2019
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