
                                                                                                                                                                                  

               Verslag Vergadering GMR                       

 
Datum: 29 juni  2020 

Plaats: Via Microsoft Teams i.v.m. Coronavirus beperkende maatregelen 

Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig: 

 

 

Afwezig: 

Oudergeleding:, Paulien Staal en Maike van der Vlugt. 

Personeelsgeleding: Danielle Steenhuis, Jeannette Hut, Marloes van der Beek 

 

Bianca Burgmans (pl), Patricia Boerma (ol), Wouter van der Tuin (ol), Heidi Turkoglu (ol) 

 

 
1. Voorbespreking GMR 

1.1. Voorbespreking agenda CvB. 
Functieprofielen: De GMR vraagt zich af of alle schoolleiders de schoolleidersopleiding 

hebben gevolgd/volgen en hoe de functiewegingen leiden tot de schaalindeling. 
 
2. Bespreking GMR-CvB 

2.1. Functieprofielen. 
De GMR heeft al in een eerder stadium ingestemd met deel 1 van het 
functiehandboek en nu vraagt het CvB om instemming met het totale 
functiehandboek. De profielen zijn voorgelegd aan de betreffende medewerkers en 
aan een externe juridische deskundige van VOS/ABB. De functies zijn ingericht vanuit 
het gedachtengoed van het strategisch beleid van OPRON en zijn zo compleet en 
beknopt mogelijk omschreven binnen de afgesproken normen. 
Op het moment dat de GMR instemt kunnen de medewerkers worden geïnformeerd. 
De brieven over de vaststelling van de functieprofielen en de functiewaardering zullen 
worden gedateerd op 1 augustus 2020 waarbij de bezwaartermijn van 6 weken 
eindigt op 12 september. 

 
Schoolleider. 
De functie ‘schoolleider’ is aangepast conform de geldende cao. Bij de inschaling van 
deze functie wordt gekeken naar de wijze waarop de schoolleider functioneert en de 
complexiteit van de functie.  
OPRON tracht om medewerkers aan te stellen die zo compleet mogelijk aan de functie 
voldoen. Mocht een nieuw benoemde schoolleider de schoolleidersopleiding nog niet 
gevolgd hebben, dan wordt in de arbeidsvoorwaarden opgenomen dat deze opleiding 
nog moet worden gevolgd. Alle schoolleiders van OPRON hebben deze opleiding 
afgerond of volgen deze opleiding. 
De GMR vraagt of er nog steeds sprake van de functiemix. In principe wordt iedereen 
aangesteld als LA, behalve de leerkrachten in het speciaal onderwijs; deze 
leerkrachten zitten in LB. De huidige L10 functie rechtvaardigt de aanstelling die de 
meeste leerkrachten hebben.  
 
 
 



ICT medewerker/-coördinator. 
Dit is binnen OPRON geen functie maar een rol. Mocht de ICT-omgeving complexer 
worden, dan zou het eventueel een functie kunnen worden. Een rol is een afgeleide 
van een functie, m.a.w. werkzaamheden waarmee niet de hele functie wordt bekleed. 
Een taak is een onderdeel van een functie.  
Deelname actieteams 
De keuze inzake de verdeling van de middelen zorgt voor de effecten op de werkvloer. 
De gemaakte beslissingen zijn van invloed op de dagelijkse praktijk. De GMR mag 
participeren in de actieteams. Na de vakantie worden de doelen van de actieteams 
voor het volgende schooljaar vastgesteld en wordt de bemensing geregeld. De GMR 
wordt hierover geïnformeerd.   

 
2.2. Rondvraag aan het CvB: 

Wat zijn de Corona richtlijnen voor volgend schooljaar? Zijn er voorbereidingen voor 
leerlingen die met een verkoudheid thuiszitten, zodat ze toch mee gaan met de rest 
van de klas en er geen achterstanden ontstaan? 
OPRON volgt zo nauwkeurig mogelijk de RIVM-protocollen. De bestuurder kan zich 
goed voorstellen dat er in de hogere groepen gekeken kan worden naar een hybride 
constructie, als de corona-maatregelen nog een lange tijd gehandhaafd blijven.  
Voor groep 3 zal een combi van thuisonderwijs en fysiekonderwijs erg ingewikkeld 
worden. De bestuurder heeft geen kant en klare oplossing en geeft aan dat OPRON 
voorlopig in een ingewikkelde positie blijft.  

 
3. Vervolg vergadering GMR (besloten) 

1.2.  Instemmingsverzoek. 
De aanwezige PGMR-leden stemmen in met het functiehandboek. Aan mevrouw 
Burgmans zal per mail worden gevraagd om instemming. 

  
1.3.  MR-GMR avond. 

De volgende GMR vergadering is 14 september. Dan moet er alvast een uitgangspunt 
zijn. Wat is het budget voor deze avond? De voorzitter vraagt dit na. De locatie moet 
nog worden bepaald, waarbij De Tandem in gedachten wordt gehouden. De opkomst 
was de vorige keer groot. De meeste scholen waren vertegenwoordigd.  

 
1.4.  Rondvraag. 

Geen. 
  



 
 

 

Schooljaar 2019-2020 

 

Instemming: 

 

De leden van de GMR zijn verzocht om instemming over: 

 

Datum Geleding Onderwerp Instemming 

23-09-2019 OL+PL Overdracht OPOS-scholen Ja 

14-10-2019 OL+PL Strategisch beleidsplan Ja 

14-10-2019 OL+PL Handboek Kwaliteitszorg Ja 

14-10-2019 OL+PL Lief en Leedbeleid Ja 

09-12-2019 PL Scholingsbeleid Ja 

08-06-2020 PL Flexpool Ja 

29-06-2020 PL Functiehandboek Ja 

 

 

Advies: 

 

De leden van de GMR zijn verzocht om een advies uit te brengen over: 

 

Datum Geleding Onderwerp Advies 

24-02-2020 OL+PL Vakantierooster  positief 

    

 

 


