
                                                                                                                                                                                  

               Verslag Vergadering GMR                       

 
Datum: 14 september 2020 

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

Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig: 

 

 

 

Afwezig: 

Oudergeleding: Paulien Staal, Wouter van der Tuin, Heidi Turkoglu en Maike van der 

Vlugt. 

Personeelsgeleding: Danielle Steenhuis, Jeannette Hut 

 

Bianca Burgmans (pl), Marloes van der Beek (pl), Patricia Boerma (ol) 

 
 

1. Opening. 

De voorzitter van de GMR opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

a. Verslag vorige vergadering. 

N.a.v. 

-  De vragen over het Jaarverslag zijn beantwoord; 

-  Aan het CvB zal worden gevraagd wat de stand van zaken van de RI&E is. 
-  Aan het CvB zal worden gevraagd wat de stand van zaken rondom de    

   Formatie is. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

b. Voorbespreken agendapunt 4. 
Notulen DB juni 2020:  

N.a.v.: 

- Wat is de status van de aanvraag van de subsidie inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021?  

- Kleuteronderwijs: wanneer scholen niet genoeg kunnen profiteren van het 
basisaanbod, welk doel heeft het traject dan voor ogen? 

 

Voortgangsrapportage RvT juni 2020. 

- Nieuwbouw De Meent: aan de bestuurder wordt om toelichting gevraagd. 

- Tekort IB-ers: de IB-ers die zelf worden opgeleid, waar komen die vandaan 
en waar ontstaan gaten in de interne organisatie? 

- Wat is de stand van zaken bij OPRON betreffende de Corona-crisis? 

 

Marap t/m april. 
- De heer Van der Tuin vindt dat de inhoudelijke toelichting niet veel 

verdieping biedt. De voorzitter geeft aan dit met hem eens te zijn.  

- De nieuwe bekostiging is bekend. Is het duidelijk welk effect dit heeft? 

- Stand van zaken werkdrukmiddelen 

 

Memo Ventilatie. 

- Wat wordt er met de opbrengsten gedaan, wat gaat het kosten en wat is de 

rol van de gemeente? 

 
2. Vaststellen agenda. 

 

3. Mededelingen en post. 

Geen. 

 
 

 

 



4. Agendapunten en mededelingen CvB. 

De scholen zijn na de zomervakantie goed opgestart. De bezetting was goed voor elkaar en 

er was een overvolle Flexpool. Heel snel kreeg OPRON last van het Corona-virus en de 
wachttijden voor de Corona-testen. Het ziekteverzuim is hierdoor hoog en de Flexpool raakt 

uitgeput, alle verkoudheidsachtige symptomen zijn nu een reden om thuis te blijven en de 

Corona test uit te laten voeren. Goed nieuws is dat leraren voorrang krijgen bij de testen 

en hierdoor minder lang afwezig zijn. 

De scholengroep draait volop; het eerste DB heeft inmiddels digitaal plaatsgevonden, op 21 

september beginnen de begrotingsgesprekken, de ICT-coördinator is druk bezig geweest 

met de implementatie van de investeringen op ICT-gebied en het kleuterimpulstraject is 

opgestart. Ook lopen er veel bouwprojecten:obs De Meent krijgt nieuwbouw en er wordt 

gekeken hoe de kinderopvang bij de school kan worden betrokken, het bouwtraject van obs 

De Springplank loopt, obs Meester Neuteboomschool staat in de wachtrij voor nieuwbouw, 
obs Inspecteur Amerikaschool is aardbevingsbestendig gemaakt, obs De Tandem wordt dit 

jaar nog aardbevingsbestendig gemaakt en obs De Menterhorn staat op de lijst om 

vernieuwd te worden.  

a. Notulen DB juni. 
Stand van zaken aanvraag subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: De 

zomerperiode is gebruikt om te inventariseren en de aanvraag is al ingediend. Er doen 

8 scholen mee met de subsidieaanvraag. Gebleken is dat de middenbouw de meeste 

ondersteuning vraagt. Het verschilt per school hoe er uitvoering aan de subsidie wordt 

gegeven. De achterstanden zijn vastgesteld op een wisselende manier. Aan de 

directeuren is meegegeven goed naar de kinderen te kijken hoe ze er voor staan, in 

eerste instantie op het sociaal emotionele vlak. Aan de hand van toetsing is in kaart 

gebracht waar de kinderen staan. Dit is op iedere school op een eigen manier gebeurd 

aan de hand van hoe de klas er voor stond.  
b. Voortgangrapportage t/m juni 

Nieuwbouw obs De Meent: er was achterstallig onderhoud op obs De Meent en hiervoor 

was in de aanloop naar de overdracht van de school aan OPRON een reservering 

gemaakt. Op het moment dat er gerenoveerd zou worden zouden de middelen hiervoor 
vrijkomen.Toen er besloten werd dat er nieuwbouw zou komen is de reservering 

vervallen en zijn de middelen, net als bij alle andere scholen van OPOS, over de drie 

besturen die betrokken waren bij de overdracht van de scholen verdeeld, naar rato op 

basis van leerlingaantallen. Het bedrag dat na aftrek van alle gemaakte kosten 

overblijft, komt weer, na rato, ten gunste van de betreffende school. 
Intern opleiden IB-ers: hoe worden de gaten die in de organisatie vallen door het 

opleiden van eigen ib-ers opgevuld? Het betreffen leerkrachten die voor een dag of 

dagdeel worden vrijgesteld om de opleiding te volgen. De gaten die ontstaan worden 

door een duo partner of de Flexpool opgevangen. Het aantal ib-ers dat opgeleid wordt 

is minimaal, dus er is geen sprake van ‘gaten in de organisatie’. 
c. MARAP t/m april 2020.  

De GMR vindt de toelichting op de inhoud van de MARAP niet diepgaand genoeg. De 

bestuurder licht toe dat de GMR als geheel de samenvatting van de MARAP krijgt; deze 

bevat bewust beperkte informatie, om eea voor eenieder leesbaar en overzichtelijk te 
houden. De financiële commissie van de GMR ontvangt de gehele MARAP wel en deze 

wordt voor besproken met de controller. Op deze manier kan de financiele commissie 

van de GMR de gehele GMR hierin meenemen. De voorzitter van de GMR geeft aan 

deze werkwijze nu niet gevolgd te hebben; deze voorbespreking heeft inzake de MARAP 

t/m april niet plaatsgevonden 

De financiële commissie neemt contact op met de controller voor overleg over de 

volgende MARAP. 

Het genormaliseerde resultaat is -86k. OPRON loopt tot nu in de pas. Gemerkt wordt 

dat het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het feit dat de loonstijging en de 
eenmalige uitkering niet volledig is gedekt. De 171k van de AOS laat nog verschil zien 

in het resultaat, omdat de baten later in beeld komen. Het Vervangingsfonds loopt 

achter met het uitbetalen van de middelen. Positief is dat OPRON voor het eerst in 

jaren netto zit qua personele bezetting, OPRON loopt dus in de pas op dit vlak.  

d. Memo ventilatie. 
Op tweederde van de scholen is de ventilatiecheck inmiddels uitgevoerd. De opdracht 

vanuit het ministerie is: ‘breng het in kaart en communiceer hierover met ouders en 

personeel voor 1 oktober’. Wanneer verbeteringen in de ventilatie mogelijk zijn, zal er 

met de GGD gekeken worden wat te doen om het te optimaliseren.  
Wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer geconstateerd wordt dat er gebouwen niet 

volledig aan de eisen voldoen?  

Met opmerkingen [MA1]: Linda, klopt dit aantal? 



In samenspraak met de GGD zal worden gekeken hoe de situatie om te buigen naar 

een gunstige situatie. De uitkomst van het rapport zal gedeeld worden met gemeente 

en ministerie, zodat zij een inschatting kunnen maken van eventuele vereiste acties 
vanuit de overheid. 

e. HR-update. 

Van het formatieproces kan worden gezegd dat het efficiënt verlopen is.  

In het kader van de efficiency is er gekeken naar de HR afdeling. Een aantal collega’s is 

vertrokken en inmiddels is er een tweede HR-adviseur aan OPRON verbonden. De 

afdeling is druk bezig met het op poten zetten van een aantal projecten en processen, 

o.a. de functiedifferentiatie. Daarnaast heeft de HR-afdeling een flinke kluif aan 

verzuim. Het verzuim is nog steeds hoog, op dit moment is er sprake van veel lang 

medisch verzuim. Verzuim technisch zijn de ziektedossiers op orde, waardoor er geen 

sancties meer zullen worden opgelegd. De samenwerking met het administratiekantoor 
is steeds intensiever geworden en er is sprake van een fijne wisselwerking tussen de 

afdeling HR en dit kantoor, Onderwijsbureau Meppel. 

De RI&E is in gang gezet. Elke school heeft de RI&E ingevuld, de quickscan is 

uitgevoerd en het plan van aanpak is opgesteld. Deze plannen van aanpak zullen 
worden getoetst door een externe arbeidshygienist. Alle risico’s worden nu alvast 

verzameld en er wordt een totaalbeeld gemaakt. Er zijn geen ernstige zaken uit de 

RI&E gekomen. Zaken die nu alvast verholpen kunnen worden, worden direct opgepakt 

en opgelost.  

Het functieboek is met de medewerkers gecommuniceerd. De bezwaartermijn liep op 

13 september af en er zijn geen bezwaren ontvangen, hetgeen betekent dat het 

functieboek nu definitief is. Mogelijk moet in dit jaar de functie van pedagoog nog 

worden geschreven en gewaardeerd. Dit is dan een aanvulling op het functieboek voor 

volgend jaar. Er zijn mensen die een nieuwe waardering hebben gekregen. Waarbij het 
uitgangspunt was dat medewerkers de beloning die ze reeds hadden, behouden en bij 

een nieuwe hogere waardering wel een bijbehorende hogere beloning kregen. Er kan 

alleen maar recht en omhoog gewaardeerd worden en niet naar beneden. 

 
4. Rondvraag bestuur. 

 Geen. 

 

6.  Rolverdeling GMR. 

De voorzitter doet een oproep dat wanneer iemand zich geroepen voelt de taken voorzitter 
of secretaris op zich te nemen, dit graag bij haar te melden. 

 

7.  MR/GMR avond november. 

De avond kan niet fysiek plaatsvinden en een dergelijke avond leent zich niet om online te 

doen. De avond wordt opgeschoven en in het voorjaar wordt gekeken wat er mogelijk is.  
 

8.  Actiepuntenlijst. 

Geen 

 
9.  Rondvraag. 

Financiën: de financiële commissie bespreekt de uitgebreide MARAP met de controller en 

doet vervolgens verslag in de GMR. De voorzitter zal een afspraak maken met de controller 

om de MARAP t/m juni door te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schooljaar 2020-2021 

 

Instemming: 

 

De leden van de GMR zijn verzocht om instemming over: 

 

Datum Geleding Onderwerp Instemming 

    

    

    

 

 

Advies: 

 

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

 

Datum Geleding Onderwerp Advies 

    

    

 

 


