
                                                                                                                                                                                  

               Verslag Vergadering GMR                       

 
 
 

Datum: 11 januari 2021 
Plaats:  Via Microsoft Teams i.v.m. Corona beperkende maatregelen 
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: Oudergeleding: Paulien Staal, Patricia Boerma, Maike van der Vlugt, Wouter van 

der Tuin en Heidi Turkoglu 
 Personeelsgeleding:  Daniëlle Steenhuis en Jeannette Hut 

 

Afwezig: Bianca Burgmans (pl) 
 
Gast:   Joana van Oostenbruggen 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als gast woont Joana van 
Oostenbruggen de vergadering bij. Een kort voorstelronde volgt. 

 
2. Verslag vorige vergadering. 

N.a.v. 
Er vindt een kleine tekstuele aanpassing plaats en het verslag wordt vastgesteld.  

 
3. Voorbereiden agendapunten met bestuur. 

- De GMR heeft een vraag gehad van de AOB over de functieprofielen, of de GMR hier 
mee heeft ingestemd en hoe dit is gegaan. De voorzitter zal namens de GMR op 
deze vraag reageren. 

- Arbobeleid: het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)wordt niet 
genoemd. Hoe wordt toegezien of de scholen het Arbobeleid gebruiken? 

 
4. Corona-update. 

- Lesgeven en ondersteuning tijdens lockdown. 
- Meten en aanpakken achterstanden na 19 januari. 
- Effect op schooladvies groep 7/8. 
De OPRON-scholen hebben veel kennis opgedaan mbt afstandsleren tijdens de vorige 
lockdown. De achterstand die de leerlingen op hebben gelopen verschilt heel erg. De 
inspectie heeft hiernaar een onderzoek uitgevoerd en een rapport opgesteld. In dit 
rapport staan de drie grootste risicofactoren genoemd:  

- het niet beschikbaar zijn van devices; 
- leerlingen die ongemotiveerd zijn;  
- leerlingen die buiten beeld raken. 
Aan deze risicofactoren wordt op de OPRON-scholen extra aandacht besteed, zodat we 
zoveel mogelijk grip hebben op het beperken van deze factoren. 

 

Naar aanleiding van de vorige lockdown zijn er Coronasubsidies toegekend aan de 
scholen. De opgelopen achterstanden zijn met deze programma’s goed weg te werken.  
De richtlijnen van de vorige lockdown: de interactie met de kinderen, het aanbieden 
van nieuwe stof en frequente  feedback, komen als succesfactoren naar voren uit het 
onderzoek van de inspectie. 
De publicatie van de inspectie is gedeeld met de directeuren met het verzoek dit mee 
te nemen in de inrichting van het afstandsonderwijs. 

 
Zodra de scholen weer open mogen, zal uit observatie en toetsen blijken wat de 
opgelopen achterstanden zijn en wordt het onderwijs hier weer op ingericht. De Cito 
toetsen zullen waarschijnlijk worden verplaatst.  
 



Schooladvies groep 7/8: Er wordt tussentijds steeds gekeken hoeveel groei de 

leerlingen hebben doorgemaakt, of dit een gewenste groei is en hoe de leerlingen 
verder geholpen kunnen worden. Uit onderzoek is gebleken dat de schooladviezen vorig 
jaar lager zijn uitgevallen. Er is een notitie verschenen over kansrijk adviseren, waarbij 
ervanuit een breder perspectief naar de leerlingen wordt gekeken en de totale 
ontwikkeling van de leerling wordt meegenomen, waardoor er kansrijker kan worden 
geadviseerd.  
 

Afhankelijk van de schoolpopulatie worden zaakvakken digitaal aangeboden. Scholen 
met een sterkere populatie bieden meer zaakvakken aan dan scholen met een minder 
sterke populatie, daar ligt de focus in het afstandsonderwijs met name op de 
basisvakken. Sommige scholen geven online les en andere scholen plaatsen online 
instructiefilmpjes, passend bij de populatie en de school. Beide manieren geven goede 
resultaten en is afhankelijk van wat passend is bij de betreffende doelgroep. 

 
Leerlingen die niet gestimuleerd worden thuis en geen ondersteuning krijgen,   
kunnen worden opgevangen op de scholen. Op het moment dat iedereen straks weer 
naar school mag, wordt er goed geïnventariseerd waar deze leerlingen staan en hoe ze 

extra geholpen kunnen worden. De zorgen over en het besef van deze leerlingen zijn er 
zeker, maar dit is niet allemaal tijdens de lockdown op te vangen.  
De kwaliteit van het thuisonderwijs wordt gemonitord en geborgd op verschillende 

manieren. Alle scholen hebben een eigen doelgroep. De detailinvulling is daarom aan 
de directeuren. Richtlijnen uit toonaangevende onderzoeken en de handreiking van de 
inspectie zijn aan de directeuren meegegeven. Hierdoor wordt ruimte gegeven aan het 
rechtdoen aan de verschillende doelgroepen.  

 
5. Verslagen. 

- Verslag directeurenberaad. 

- Rapportage RvT. 
Geen op-/aanmerkingen. 

 
6. HR- onderwerpen 

a. RI&E update. 
Elke school heeft zijn eigen plan van aanpak opgesteld, het onderzoek is uitgevoerd 

en de arbeidshygiënist heeft de scholen bezocht. Over het algemeen zijn er 
voornamelijk kleine facilitaire punten naar voren gekomen die opgepakt moeten 
worden. Per school wordt een afspraak ingepland vanuit de preventie coördinator 
om te kijken welke punten er voor de school naar voren zijn gekomen in het plan 
van aanpak. Ook op centraal niveau zijn er een aantal punten naar voren gekomen 
die opgepakt zullen worden  
Als alle punten zijn opgepakt en verwerkt zijn in de plannen worden deze weer 

voorgelegd aan de arbeidshygiënist ter beoordeling.  
De GMR wordt meegenomen in de te volgen stappen. Tenslotte zal de GMR om 
instemming worden gevraagd op het totaalbeeld. De medezeggenschapsraad wordt 
betrokken bij het plan van aanpak op schoolniveau. De GMR zal de 
medezeggenschapsraden adviseren om de RI&E periodiek te agenderen. 

b. Evaluatie gesprekkencyclus. 
De gesprekkencyclus is geïntroduceerd vanuit de gedachte hoe het gaat met de 

medewerker en wat de ontwikkelpunten zijn. De gesprekkencyclus is voor de 
zomervakantie uitgebreid geëvalueerd en op basis daarvan is een advies 

geschreven. Een aantal dingen dienen een update te krijgen, maar in grote lijnen 
blijft de gesprekkencyclus hetzelfde. De aanbevelingen worden de komende 
maanden opgepakt. Als alle aanbevelingen zijn verwerkt, wordt de 
gesprekkencyclus ter instemming voorgelegd aan de GMR.  

c. Update ziekteverzuim. 
Het verzuimpercentage is nog steeds aan de hoge kant, jaarcumulatief ongeveer 
9%. Dit is hoger dan gewenst. OPRON heeft (nog steeds) last van veel langdurig 
medisch verzuim.  
Ook de Coronacrisis heeft niet geholpen het verzuim terug te dringen. Vaak 
stagneert de re-integratie hierdoor juist en zullen er hierdoor het komende jaar ook 
medewerkers uitstromen. Zolang we met Corona te maken hebben, zal dit OPRON 

parten blijven spelen.  



Het tweede spoor vanuit de wet Poortwachter wordt standaard ingezet. In sommige 

gevallen wordt het al voor het tweede ziektejaar ingezet. Hierdoor wordt er 
perspectief aan medewerkers geboden.  

d. Arbobeleid – ter instemming. 
Het is voor OPRON verplicht om over een arbobeleid te beschikken. Het arbobeleid 
is een overkoepelend stuk waar onder andere het verzuimbeleid, de RI&E en het 
sociale veiligheidsbeleid onder vallen. Er is getracht om een breed stuk neer te 
zetten, waardoor het gezien kan worden als de paraplu waaronder een aantal 

andere beleidsstukken en/of werkinstructies vallen. Hierdoor wordt een zo compleet 
mogelijk beeld opgeleverd 
De GMR vraagt of de PAGO ook is opgenomen. De PAGO komt terug in het sociaal 
veiligheidsbeleid of in het verzuimbeleid. Er wordt nog gekeken waar dit het best 
passend is. De PAGO moet nog meer worden geformaliseerd. 
Het toezien op de juiste uitvoering van het Arbobeleid op de scholen wordt 

meegenomen in de HR-cyclusgesprekken op de scholen. 
Verder vraagt de GMR hoe er wordt gekeken naar de rol van de 
vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is een HR adviseur, deze 
zorgt er vaak voor dat de dialoog op gang komt. Indien noodzakelijk of als de 

medewerker er op staat, kan er een externe vertrouwenspersoon ingezet worden. 
Als voetnoot zal de mogelijkheid van een externe vertrouwenspersoon opgenomen 
worden in het Arbo beleid. 

e. Flexpoolbeleid – ter instemming. 
Voor de zomervakantie 2020 heeft de GMR ingestemd met de 
samenwerkingsovereenkomst inzake de Flexpool . 
Het belangrijkste doel van de flexpool is om te zorgen voor continuïteit op de 
OPRON-scholen bij uitval of afwezigheid van personeel. De flexpool levert 
invalkrachten (‘poolers’) ten behoeve van vijf deelnemende besturen. De poolers 
worden ingezet bij afwezigheid van personeel met een onderwijsgevende- of 

ondersteunende taak, zoals (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten. 
Het flexpoolbeleid heeft betrekking op elke medewerker in de flexpool van 
Scholengroep OPRON. De Flexpool is goed gevuld, 4% van de formatie. Dit is een 
uitgangspunt en de basis die is afgesproken met het Vervangingsfonds. 
 
De GMR stemt in met het arbobeleid en het flexpoolbeleid.  

De PGMR geleding is niet voltallig. De kleine geleding PGMR is op dit moment 
belemmerend voor de voortgang van de scholengroep. 
In het huishoudelijk reglement van de GMR wordt uitgezocht hoe instemming 
plaatsvindt bij vacatures.  

 
7. Mediawijsheid en –veiligheid, uitwerking ICT. 

De GMR is in een eerder stadium meegenomen in de investeringen op ICT-gebied en hoe 

ICT is ingebed in het onderwijs. Het als bijlage meegezonden document geeft een beeld 
van hoe een en ander is geregeld binnen de scholengroep. 
In het stuk staat genoemd dat elk teamlid over de minimale ICT-vaardigheden dient te 
beschikken, dit betekent bij OPRON dat ICT functioneel kan worden toegepast in het 
onderwijs/het beroep dat de medewerker uitoefent. De medewerkers voelen zich daarbij 
niet handelingsverlegen in het toepassen van ICT in het onderwijs. Het document waarin 
deze omschrijving staat vermeld zal nog worden gedeeld met de GMR.  

De ICT-coördinatoren op schoolniveau zijn een dagdeel per 2 weken beschikbaar voor ICT 
en bovenschoolse ICT-coördinatoren zijn beschikbaar voor 0,5 FTE.   

 
ICT is een speerpunt van de GMR. Ging het eerst om de hardware, nu ligt de focus meer op 
de 21e eeuwse vaardigheden en de voorbereiding van de kinderen op de digitale toekomst.  
 

De meeste methodes die nu door de scholen worden aangeschaft werken veel met digitale 
geletterdheid en maken dus gebruik van onze hardware. 
Het eigenaarschap van het aanschaffen van nieuwe methodes ligt op de scholen en de 
scholen bepalen zelf wat past bij hun eigen doelgroep. Op dit moment zijn er eigenlijk 
geen/nauwelijks nieuwe methodes meer waarin ICT geen rol speelt.  
 
Conform het strategisch beleidsplan zijn de ICT-doelen belegd in de actieteams en deze 

worden periodiek gemonitord. 
  



De GMR vindt het van belang dat er sprake is van ‘kindvriendelijk internet’ op de scholen. 

Alle decives bevatten vanzelfsprekend een standaard filter, zodat er veilig gewerkt kan 
worden door de leerlingen met de OPRON hardware. Indien de school meer wil beperken 
dan het standaard veilige filter vanuit Heutink, is dat een keuze op schoolniveau. Dit kan nl 
bepaalde functies zo beperken dat je bepaalde lessen niet kunt geven, vandaar dat er 
bovenschools wordt uitgegaan van het standaard filter vanuit deze onderwijsmiddelen 
leverancier dat als veilig gezien kan worden.  
Er wordt binnen het vak Mediawijsheid aandacht besteed aan het verantwoord omgaan met 

internet. De GMR is van mening dat expliciete aandacht hiervoor moet worden opgenomen 
in het ICT beleidsplan, waardoor zichtbaar wordt dat dit onderwerp zeker de nodige 
aandacht krijgt bij OPRON. 

 
8. Profielschets RvT. 

De komende 5 jaar treedt er ieder jaar een RvT lid af. Conform het gestelde in de statuten  

wordt de basisprofielschets opgesteld door de RvT en wordt het voorgelegd aan college 
B&W en de gemeenteraden ter goedkeuring. Alvorens de basisprofielschets door de RvT 
kan worden vastgesteld, ligt het aan de GMR voor ter advies.  
De GMR geeft een positief advies op de profielschets RvT. 

 
9. Pilot PLG. 

De afgelopen jaren is er binnen OPRON gewerkt met professionele leergemeenschappen 

(PLG’s). Niet alle PLG’s zijn een onverdeeld succes. In samenspraak binnen het 
directeurenberaad zijn er een aantal voorwaarden geformuleerd en een aantal praktische 
factoren genoemd die helpend zijn om de PLG's (meer) succesvol te laten verlopen. Het 
actieteam, verschillende directeuren en Aukje Limonard hebben dit onderwerp opgepakt en 
zijn gekomen met een aantal ontwerpprincipes voor een nieuwe PLG-vorm. Er wordt een 
pilot gedraaid met de nieuwe PLG-vorm vanaf eind januari tot aan het eind van dit 
schooljaar. Een aantal PLG’s lopen in de huidige vorm door, dit zijn de PLG’s waar iedereen 

tevreden over is. Aan het eind van het schooljaar wordt de GMR geïnformeerd over het 
verloop van de pilot. 

 
Rondvraag aan het CvB: 
Geldt het impuls kleuteronderwijs voor alle scholen?  
Alle scholen konden zich inschrijven voor dit tweejarige traject. De aanleiding voor dit 

traject was de constatering door de manager Onderwijs en Kwaliteitszorg en de directeuren 
dat dat het kleuteronderwijs op sommige gebieden verbeterd kon worden. De GMR zal 
worden geïnformeerd over de voortgang van het traject.  

 
10. Verkiezingen. 

Er is een overzicht opgesteld van wat er te doen staat voor de verkiezingen en de GMR 
beschikt over materiaal dat als uitgangspunt kan worden genomen. Er moet een procedure 

geschreven worden over hoe de verkiezingen plaats moeten vinden. De basisvoorwaarden 
staan in het reglement en de uitgewerkte procedure kan als bijlage bij het reglement 
worden gevoegd. Er zal een aankondiging worden geschreven en gedeeld met de scholen.  

 
11. Jaarverslag GMR (definitief). 

Het Jaarverslag wordt vastgesteld en zal worden aangeboden aan het CvB. 
 

12. Evaluatie cursus MR-start. 
De cursus is als informatief ervaren, maar was wel meer toegespitst op MR-leden dan op 

GMR-leden. De tijdens de cursus beloofde stukken zijn nog niet ontvangen. 
 

13. Coaching GMR. 
De bestuurder wil faciliteren in het coachen van de GMR. Suggesties hiervoor graag 

aanleveren bij Paulien. 
 

14. Actiepuntenlijst. 
Actiepunten 1,2,3 zijn gereed en kunnen worden afgevoerd. 

 
15. Rondvraag. 

Geen. 

 
16. Sluiting. 

 



 

 
 
 
 
 
Schooljaar 2020-2021 
 

Instemming: 
 
De leden van de GMR zijn verzocht om instemming over: 

 
Datum Geleding Onderwerp Instemming 

09-11-2020 PL Formatief deel begroting Aanwezige leden PL: Ja. Overige leden PL:  
instemming gegeven per mail 

11-01-2021 PL Arbobeleid Aanwezige leden PL: ja. 

11-01-2020 PL Flexpoolbeleid Aanwezige leden PL: ja 

    

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

 

Datum Geleding Onderwerp Advies 

09-11-2020 OL+PL Begroting 2020 Positief 

11-01-2021 OL+PL Basisprofielschets Lid Raad van 
Toezicht 

Positief 

 
 

 

 
 


