Notulen GMR OBO Hoogezand Sappemeer woensdag 5 april 2017
Locatie

: FMC Foxhol, Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol

Aanvang

: 19.30 uur

Voorzitter

: Kor de Haan

Notulist
Aanwezig

: Michiel Doevendans
: Paulien Brons, Wilko Reefman, Roos Bos, Chiel Mulder, Femke
Kuipers, Girbe Buist, Denny Hindriks, Anja Smit
: Marjan Bakker, Monique van Amerongen

Bestuur
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19.30 uur opening
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Vaststellen agenda
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Vaststellen notulen 28 februari 2017
Deze zijn akkoord
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Aanbieden Rapport Verzelfstandiging OBO HS (Bestuur)
o De grootte van het bestuur en de staffuncties zijn afhankelijk van het
leerlingen aantal
o scholen nemen initiatief dat ze expertise delen met een aantal scholen.
o De GMR heeft behoefte aan mensen in het bestuur met een
onderwijskundige achtergrond om het onderwijskundig beleid centraal
te regelen, de wens is wel om de identiteit van de individuele scholen te
waarborgen.
§ Ter ondersteuning van de directeuren
§ Rekening houden met wensen onderwijzend personeel\
§ Ondersteuning IB-ers
o De GMR vraagt zich af of de directeuren daar hetzelfde over denken.
o Verzoek m.b.t. deelname in Benoeming Advies Commissie (BAC)
§ Leeuwendaal levert een onafhankelijke voorzitter. Jeanette van
de Vorm. Deze is technisch voorzitter en heeft zelf geen stem.
§ Zij begeleidt de GMR
§ De GMR levert 1 of 2 leden van de OGMR en de PGMR
(voorkeur gaat uit van 2), namens de directeuren zitten er ook 2
in de commissie
• Ten eerste wordt de Raad van toezicht benoemd op voordracht
van een lid van de PGMR en OGMR.
• De Raad van toezicht benoemt het bestuur.
o Concept rapport verzelfstandiging OBO Hoogezand-Sappemeer kan
met de achterban besproken worden.
o Martin is samen met Hans bezig om het onderhoud van de bestaande
gebouwen te onderzoeken en te koppelen aan de aardbevingsgelden.

De onderhoudskosten zijn moeilijk in te schatten. Martin verwacht dat
de kosten voor het onderhoud de komende jaren laag zal zijn mede
door het onderhoud vanuit de aardbevingsgelden. Dit gaat op de mail
naar de GMR.
o Komende vrijdag (14 april) gaat Marjan met de gemeente overleggen
waar de raad nog behoefte aan heeft om over geïnformeerd te worden.
Het overleg vindt waarschijnlijk plaats op een school en in de avond
De stand van zaken omtrent de kleinde scholen en de VZD:
o Er gaat een uitnodiging uit naar de ouders van Kielwindeweer en
Westerbroek voor een informatieavond.
o School van Kielwindeweer geeft aan moeilijk informatie te krijgen vanuit
de VZD. Deze richt zich meer op Jan Lighthartschool in Westerbroek.
Het OCW bekijkt alleen daar de mogelijkheid tot oprichting van de VZD.
Indien het ministerie toestemming geeft, kan Kielwinderweer bij het dan
nieuwe schoolbestuur (VZD) aansluiten. In principe heeft de VZD 8
scholen. Rond mei vindt de besluitvorming plaats. Indien de beide
kleine scholen openblijven dan vindt het bestuur dat de bekostiging van
deze scholen geheel vanuit de Rijksvergoeding kostendekkend moeten
zijn. Het eventueel openblijven en onder het huidig bestuur blijven past
niet binnen de onderwijsvisie van het schoolbestuur.
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Mededelingen bestuur:
a. Aandacht voor planning: o.a. Informatieavond gemeenteraad 8 mei
o
Hier moet een andere vergaderdatum voor komen, de GMR stelt
een datum voor.
b. Ziekteverzuimbeleidsplan vastgesteld (wordt ter informatie
toegezonden)
c. Beleidsnotitie professionalisering (wordt ter informatie toegezonden)
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20.30 korte pauze
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Instemmingsverzoek bestuursformatieplan
o Wijziging reorganisatieplan van 2015 aangaande de ICT medewerker is
door de PGMR akkoord bevonden.
o Met voorbehoud van het opnemen van een
onderwijsbeleidsmedewerker in het stafbureau passend binnen de 3,4
FTE van het stafbureau sttemt de PGMR stemt in. De GMR wil graag
dat het bestuur van een (fictieve) school precies laat zien hoe de
formatie voor een school stap voor stap berekend wordt. Het is nu
onduidelijk hoe dit in zijn werk gaat. Verder wil de GMR dat er rekening
gehouden word met het scenario wanneer de kleine scholen onder het
huidig bestuur open blijven.
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Kandidatenkeuze BAC.

o Zie punt 4.
o Marjan stuurt een mail met meer informatie over o.a. de tijdsinvestering
o De GMR levert zsm 2 PGMR en 2 OGMR leden aan.
9

Rondvraag
o Bovenschoolse Plusklas: meer aanvragen dan er plaatsen zijn. In de
toekomst bekijken hoe we hier mee om gaan Wijziging.
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Sluiting uiterlijk 21.30 uur

