Notulen GMR-vergadering 22 januari 2018
Voorzitter: Roos Bos
Notulist: Kor de Haan
Aanwezig:
Bestuur: Marian Bakker, Leden stafbureau en Raad van Toezicht
Leden: Erwin Lambeck, Roos Bos, Wim Lohof, Kor de Haan, Denny Hindriks, Anja Smit, Chiel
Mulder, Ype van der Wal, Paulien Brons, Girbe Buist, Emiel Elferink, Femke Kuipers en Gea
Harms
Afwezig:
Marjolein Hamminga, Mevlida Hrustic, Korrie Ruiter en Michiel Doevendans
1. Opening
Roos opent de vergadering om 19.40 uur
2. Kennismaking leden Raad van Toezicht (RvT)
Alle aanwezigen (directeuren, leden RvT, leden stafbureau en GMR leden) stellen zich 1 voor
1 kort voor.
Tot aan de zomervakantie zal de RvT maandelijks overleg hebben met de
directeur/bestuurder. Verder zal de RvT, in gedeelde groepen, de scholen bezoeken om met
de diverse teams te spreken.
3. Strategisch plan (visie van de verzelfstandige organisatie)
Middels een power point wordt allereerst kort stilgestaan bij het proces van de
verzelfstandiging van het openbare basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer. De nadruk ligt
hierbij op de laatste 3 maanden van het afgelopen jaar. De benoeming van de RvT,
benoeming directeur/bestuurder en de vorming van het stafbureau.
Wat heeft nog aandacht nodig?
 0-meting en afspraken met gemeente
 Opmaken jaarrekening 2017 en definitieve eindafrekening (naar verwachting is dit
half maart gereed)
 Huisstijl en website stichting Ultiem
 Zoeken huisvesting stafbureau
 Visie en strategie voor de komende jaren in samenwerking met RvT, GMR en
directeuren vormgeven en uitrollen
De 0-meting van de Walstraschool zal door Marian besproken worden met de MR.
Intentie is dat er niet meer als 9 afzonderlijke scholen naar buiten toe wordt getreden, maar
als eenheid met een 3-tal specialisatie in clusters
 Taal (De Schakel/Tweemaster, W.A. Scholtenschool en Walstraschool)
 Gezondheid/gezonde school (Theo Thijssenschool, ’t Heidemeer en de van
Heemskerckschool
 Gedrag/praktijkleer (Nico Bulderschool, Het Ruimteschip en SBO de Zwaaikom)

Waarbij De Zwaaikom zal fungeren als expertise centrum voor het passend onderwijs.
Een van de 1ste punten die aandacht verdient is arbeidsbeleving (ziektezuim). Deze is aan de
hoge kant.
21 maart is er een themadag OPENBAAR ONDERWIJS MET KARAKTER op het Suikerunie
terrein te Groningen.
4. Start nieuwe stichting
Gezien de tijd en de afwezigheid van de indiener wordt dit punt niet behandeld.
5. Kwaliteit van schoonmaak
Op alle scholen wordt geklaagd over de kwaliteit van schoonmaken. Schoonmakers klagen
dat ze te weinig tijd krijgen. Alvorens een lijst te maken met tekortkomingen wordt bij de
directeur/bestuurder gevraagd wat de inhoud is van de aanbesteding van
schoonmaakwerkzaamheden en het onderhoud van gebouwen en pleinen.
Op de Theo Thijssenschool is een ploeg van 5 schoonmaak medewerksters aan de slag
geweest om “achterstallig” schoonmaakwerk weg te werken.

6. Vaststellen notulen 14 december
Geen opmerkingen
7. Rondvraag
Erwin heeft onlangs bezoek gehad van een thuiszorg organisatie voor om medische
handelingen uit te besteden. Eventuele gemaakte kosten kunnen ouders claimen bij
ziektekosten instanties. Medische handelingen mogen leerkrachten niet uitvoeren. Indien
deze wel door een leerkracht worden uitgevoerd is de school aansprakelijk.
Tijdens de rondvragen kwamen diverse vragen aan de orde. Deze doorgestuurd naar de
directeur/bestuurder. Het betreft onderstaande vragen
1)
Wat is het beleid van de stichting Ultiem ten aanzien van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
2)
Worden er van de Raad van Toezicht bijeenkomsten notulen opgemaakt? Zo ja
kunnen deze ook aan de GMR beschikbaar worden gesteld?
3)
Graag zou de GMR het huidige aanbestedingsbestek inzien aangaande de
schoonmaak en het (plein)onderhoud?
4)
Op welke termijn is de website van de nieuwe stichting operationeel?
5)
Is er een digitale mogelijkheid (vb intranet) dat de personeelsleden van informatie
voorziet direct vanuit het bestuur?
6)
Wanneer worden de, in mei aangekondigde, bedragen t.b.v. MR taken overgemaakt?
De ouder van de Schakel/Tweemaster heeft aangegeven de stoppen met de
werkzaamheden in de GMR. Chiel is hierdoor op zoek naar een nieuwe ouder.
Chiel zal bij de Aob informeren of het Aob ons inzicht kan geven wat de rol is van de GMR
binnen het Raad van Toezicht model. Inmiddels heeft Chiel antwoord ontvangen van de
Vereniging Openbaar Onderwijs dat zij hierin een rol kunnen betekenen.

Tijdens de volgende vergadering ( 6 maart a.s.) zal invulling gegeven worden aan de
deelgroepen.
8. Sluiting
Roos sluit om 22.10 uur de vergadering

