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Verslag GMR OPSO/SPOOR  
11 december 2019 

 
 
 

Aanwezig: 
 

OPSO- 

oudergeleding 

OPSO-personeels 

geleding 

SPOOR-

oudergeleding 

SPOOR-

personeelsgeleding 

Ron Galesloot  
(Afbericht) 

Marijtje Gedikink 
(Afbericht) 

Guus Sturk   Monique Rasker   

Arjen Vierbergen   Annemieke Poppelier 

(vz) 

Marieke Verbij- 

Van der Veen  

(Afwezig) 

Daniëlle Bosman 

(Afbericht) 

vacature Alita de Bruijn vacature vacature 

Hans Zuidinga    Martijn Broekman  vacature vacature 

      

    

Ambtelijk secretaris Rudo de Groot   

        

 CvB   Chris van Meurs     

 Dir. Bedrijfsvoering Matthijs Colthoff   

 Servicebureau P&O Jeanine Timmerman       

         

 
1. Opening (19.30 uur) 

De voorzitter opent de vergadering. 
Er is een vraag van het CvB om deel te nemen aan de Team-site, zodat er op 
deze wijze gecommuniceerd kan worden tussen bestuur en GMR. 

De GMR heeft geen bezwaar. 
Er is een aanpassing faciliteitenregeling opgesteld. 
De reden is: Het lukt de scholen niet om de uren, genoemd in cao en extra 

faciliteiten voor PGMR, beschikbaar te stellen aan de PGMR-leden. 
Voorstel nu: Gelijke regeling voor PGMR en OGMR leden voor het bijwonen van 
de vergaderingen (€ 100) vacatiegeld en de lesvrije woensdagochtenden (5 keer 

4 uur) uitbetalen aan de PGMR leden. De PGMR leden kunnen dan geen beroep 
meer doen op hiervoor genoemde taakuren en lesvrije uren. 
De betreffende scholen krijgen dan geen compensatie meer in de formatie. 

Annemieke Poppelier gaat dit voorleggen aan P&O. 
 

2. Opening openbaar gedeelte. 
Op verzoek wordt de volgende vergadering verplaatst naar 28 januari 2020. 
Op 22 januari is een door de GMR georganiseerde MR-cursus voor directieleden 

van de scholen. 
 

3. Mededelingen en inkomende / uitgaande post 
Guus Sturk heeft het WMS-congres bezocht. 
 
Ingekomen post. 

Mail van MR van obs De Stap m.b.t. situatie directie van de school. 
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Mail van obs De Piramide met het verzoek of de GMR een afvaardiging kan 
sturen naar hun MR-vergadering. Daniëlle Bosman en Arjen Vierbergen zullen 

hieraan voldoen. 
Antwoorden bij begroting 2020, Bestuursverslag en jaarrekening 2018 (van CvB) 
Antwoorden m.b.t. de FER (van CvB) 

 
Uitgaande post: 
Verslag van de vergadering op 05-11-2019 

Highlights van de vergadering van 05-11-2019 
(Positief) Advies m.b.t. Inrichting Onderwijsondersteuning 
Vragen bij Bestuursverslag-jaarrekening 2018 

GMR-jaarverslag 2018-2019 
 

4. Verslag werkgroepen 
 

- Werkgroep Functieboek (zie punt 5) 
 

- Werkgroep OPSPOOR – SKOP    Geen info.  
 

- Werkgroep financiën: 
  Er zijn vragen gesteld over FER, Bestuursverslag-jaarrekening 2018 en de  
  Begroting 2020. E.e.a. is besproken tjdens een bijeenkomst op 3 december.  

  De werkgroep gaat met een postief advies naar de GMR-leden. 
 

5. Mededelingen CvB 
Het CvB meldt de vacatures op directieniveau bij verschillende scholen en op 
welke scholen die functie ingevuld is. 
Het blijkt dat het invullen beter loopt door de teksten die nu in de vacatures 

staan. 

Het CvB vraagt de GMR mee te denken over welke mogelijkheden er zijn om de 
directiefunctie  vorm te geven. Bovenschools, meerschools e.d. 

 

Concept-statuten na fusie. 
De RvT heeft 3 opmerkingen gemaakt. De strekking is gelijk gebleven. Het CvB 

had graag een soberder (meer een bestuursreglement) gezien. 

Het CvB wacht nog steeds op instemming van verschillende gemeenteraden. 
Het bestuur zorgt er voor dat uiterlijk zomervakantie 2020 alles compleet 
aangeleverd is. 

  
Fusie Effect Rapportage. 
Omdat de fusie uitgesteld  is, is er een ander wettelijk kader van toepassing. In 

2020 is geen document meer verplicht. 
De GMR is positief over de antwoorden op de vragen die zij gesteld heeft. 
 

Begroting 2020 
De werkgroep financiën is tevreden met de antwoorden. Zij meldt dat de cyclus 

en de uitvoering verbeterd zijn t.o.v. vorig jaar. 
Wel zou de GMR graag zien dat de begroting 2021 begin oktober 2020 wordt 

aangeleverd. Er is dan namelijk ook gelegenheid voor de MR-en om hun 

schoolbegroting te bespreken. 
Het bestuur geeft aan dat het een probleem is dat dan alle ministeriële gegevens 

nog niet beschikbaar zijn. Je krijgt dus een minder betrouwbare begroting.  
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Voor scholen is januari minder kritisch, want de scholen kunnen tijdens het 
schooljaar toch niets veranderen. 

De RvT heeft ook positief gereageerd op de Begroting 2020. 
 
Bestuursverslag-jaarrekening 2018. 

De discussie tussen GMR en bestuur is positief verlopen. 
De reserves zijn € 1,5 miljoen minder gegroeid, want er wordt meer besteed aan 
het onderwijs i.p.v. gereserveerd. 

 
Functieboek. 
Aankondiging: 

De HRM-groep is hiermee bezig. Er komt beleid naar de GMR m.b.t.  
- Onderwijsassistenten / leerkrachtondersteuners 
- IB opzet 

- Mobiliteitsbeleid  
 

6. Achterban-enquête. 
Komt dit jaar nog niet.  
 

7. Evaluatie GMR-RvT bijeenkomst 
Positief gevoel over deze bijeenkomst. De sfeer was open. 
 

8. Achterbanbijeenkomst 17 maart 2020 
Er wordt voorgesteld net als vorig jaar workshops te houden. 
CvB, RvT, P&O hebben toegezegd  mee te werken. 

Ook zal besproken worden de Cursusleider van de MR-cursussen een workshop 
te laten houden. 
De voorzitter informeert naar een andere locatie dan P3. 

 

9. Werkgroepen 
- Financiën zie boven 

- Communicatie: in januari zal een een GMRnieuwsbrief uit gaan.  

  Onderwerpen: Trainingen, aankondiging achterbanbijeenkomst, nieuwe RvT-
leden en melding dat het GMR-Jaarverslag uit is. 

- Scholing. De medezeggenschapstrainingen voor de MR-en en de directieleden 

zijn een groot succes gezien de positieve reacties. Er is nog steeds de 
mogelijkheid om je als MR of directielid in te schrijven voor een (vervolg)cursus 
of een thema-avond.. 

 
10. Stemming 

Advies inzake bestuursverlag –jaarrekening 2018. 

De GMR adviseert positief 
 
Bestuursformatieplan 2019-2020 

PGMR stemt in, OGMR adviseert positief 
 

Begroting 2020 
GMR adviseert positief. 

 

11. Rondvraag 
Martijn Broekman neemt deel aan een projectgroep “Mannen van OPSPOOR”. 

Hoe krijgen we meer mannen in het onderwijs aan het werk. 
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Huisvesting blijft voor verschillende scholen een groot probleem. 

Guus Sturk en Rudo de Groot gaan zich aanmelden voor een netwerkbijeenkomst 
Medezeggenschap IKC van de VOSABB. Dit speelt op scholen die bezig zijn met 
(het opzetten van) een IKC.  

 
Rudo de Groot (ambtelijk secretaris) 06-11-2019 
 

 
Volgende reguliere vergadering 28 januari 2020 
  

 


