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Notulen GMR-vergadering stichting OPONOA 

Datum: 16-10-2019 
Tijd: 19.30 uur: informele bijeenkomst met MR leden. 20.00 uur aanvang GMR 
Locatie: SBO Diekmaat, Wheemerstraat 10 Neede 
 
Voorzitter: Maaike Derksen 
Notulist: Janine Overkamp 
 
Aanwezigen/afwezigen: 
Maaike Derksen   Op d’n Esch  O Aanwezig 
Manon ten Elsen   De Berkel  P Aanwezig  
Jenny Groot Wassink   H.W. Heuvelschool P Ziek gemeld  
Jolanda Harkink  KerstZwart  P Aanwezig 
Raymond Homma   G.A. v.d. Lugt  O Afwezig  
Edwin Hondorp   De Driesprong  O Ziek gemeld   
Janine Overkamp   De Diekmaat  P Aanwezig 
Nicole Roelofsen   De Keikamp  O Ziek gemeld 
Kelly Rosendahl  ’t Palet   P Aanwezig 
Ans Schipper   De Hofmaat  P Aanwezig  
Jorrit Schuurman   Noord   O Aanwezig   
Anne Stroot    Menno ter Braak O Aanwezig 
Ellen Wijnperlé    B. Tormijn  O Aanwezig  
Sandra van Zutphen  De Voshaar  P Aanwezig 
 
Jos Siemerink   CvB 
 
 
Tijdens het eerste informele gedeelte waren er 6 belangstellenden (van 4 scholen) vanuit de verschillende 
MR-en. Fijn dat mensen belangstelling tonen en de moeite hebben genomen om te komen. 
 
  Actie 
1. Opening en vaststellen agenda  
 MD opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

Geen aanvullingen op de agenda. 
 

   
2. Notulen/actielijst vorige vergadering  

 11-09-2019: Geen opmerkingen bij de notulen. Bij deze vastgesteld en goedgekeurd. Deze 
worden naar de MR gestuurd, op Sharepoint gezet en op de website gezet. 

 
MtM 

 
 Actielijst : wordt de volgende vergadering besproken.  

   
3. Mededelingen CvB / mededelingen DB  
 Iedereen heeft de managementrapportage ontvangen. 

Vragen over managementrapportage uiterlijk in de week van 18 november naar Mirjam sturen. 
Mirjam bundelt de vragen en stuurt ze naar het CvB. 
 

 
Allen 
MtM 

4. Vragen vanuit GMR aan CvB  
 Teldatum:  

Minder leerlingen maar minder krimp dan verwacht. Mede door sluiting van een school in Borculo 
lijkt daar een verschuiving plaats te vinden. Wel is er een zorg bij de kleine kernen: daar lijkt de 
krimp wel hard toe te slaan. Gunstig is dat er weer woningbouw voor starters komt.  
Diekmaat lijkt te stabiliseren en dat geeft nu het probleem dat er weinig opnamecapaciteit is. 
 
Onderhoud gebouwen:  
Meerjarenplanning en een jaarplanning voor onderhoud gebouwen. Soms worden zaken 
opgeschort omdat men in overleg is met de gemeente (integraal huisvestingsplan). Alle scholen 
zijn bezocht door HEVO. Er wordt gekeken per gebouw of ze in aanmerking komen voor 
nieuwbouw/ renovatie/ onderhoudsklussen. Er zijn gebouwen die echt op zijn maar men gaat pas 
actie ondernemen als de gemeente uitspraken doet over het huisvestingsplan. Verwachting is dat 
er in januari 2020 een uitspraak komt vanuit de gemeente. 
In overleg gaat besproken worden of er nieuwbouw komt, of dat men in een ander gebouw gaat 
zitten. 
Zaken als enkel glas en de bijbehorende stookkosten moeten dan voorlopig voor lief genomen 
worden. Acute zaken als bijvoorbeeld schimmel worden wel direct aangepakt. 
Jos zit zelf in de werkgroep (gemeente/HEVO/OPONOA). 
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 Klachten mbt schoonmaak:  
Het contract is opgezegd per 1 maart. OPONOA gaat dus met een ander schoonmaakbedrijf in 
zee. Met Contractables wordt gekeken of het weer Europees aanbesteed moet worden. Er zat 
geen boeteclausule in het contract dus opzeggen was eenvoudig. 

 

   
 Terugkoppeling & vervolg Frank Schreibers  
 Memo ontvangen van Frank. Er is weer een bijeenkomst geweest met de locatiecoördinatoren. 

Elke school heeft aangegeven welke (tussen)doelstellingen zij hebben bereikt en waar nog 
werkpunten liggen. Er zijn nog geen verdere afspraken gemaakt over de toekomstige structuur. 
Er zullen weer bijeenkomsten gepland worden om, net zoals de vorige keer, bij het strategisch 
beleidsplan bottom-up te werken zodat er een breed draagvlak is. Eind oktober/ begin november 
komt er weer een nieuwsbrief voor alle personeelsleden.  

 

   
5. Mededelingen DB 

Jolanda neemt het voorzitterschap over op het moment dat Maaike afwezig is. 
 
Maaike heeft geïnformeerd bij het CNV over de cursus. Staat nog even in de wacht omdat er 
eerst overleg is met Kees. 
 
Vergadering van 6 november met RvT gaat niet door. Ze willen graag in overleg met de voorzitter. 
Die kan echter niet dus voorlopig blijft de afspraak in februari staan. De datum volgt nog. (Mirjam 
is in overleg met RvT). 
 
Dit jaar is een overbruggingsjaar voor de GMR. Er moeten verkiezingen komen. 
Nu zijn wij een GMR met 14 leden. Wij gaan naar een samenstelling van 10 leden. 
Het zou mooi zijn dat er van elk onderwijsteam vertegenwoordiging komt maar er moet gekozen 
worden voor kwaliteit.  
Over twee weken wordt er verder gesproken over de statuten. 
De verkiezingen moeten gepromoot worden. Wij zoeken aanjagers! 
  

 

 

6. Mededelingen werkgroepen 
Tijdelijke werkgroep: medezeggenschapstatuut 
Volgende week weer een overleg. 
Vraag: Is de omvang van de MR (gebaseerd op leerlingaantallen) leidend of een advies? 
 
Werkgroep onderwijs: 
Er moet nog een datum gezocht worden om in overleg te gaan. Waarschijnlijk gaat dit 12 
november plaatsvinden. 
Gespreksonderwerpen: formatie, digitale middelen en hoe worden de doelen uit het strategisch 
beleidsplan gemeten? 
 
Werkgroep financiën: 
Afgelopen maandag een bijeenkomst gehad. Er blijkt op de begroting € 80.000 over. Advies: zet 
dit in op digitale methodes en in mensen met kennis van ICT. Veel geld wordt op één hoop 
gegooid. Mooi dat er geen tekort is maar investeren in het onderwijs, direct voor de kinderen! Niet 
reserveren maar investeren. In het vooroverleg terugkomen op het geld dat ‘over’ is. Welke keus 
wordt er gemaakt? 
Er is aangedrongen op het feit dat de begroting op tijd binnen moet zijn. 
 
Werkgroep personeel: 
19 november is er een afspraak. De werkgroep heeft de vragen in Sharepoint gezet. 
Vooral gericht op wat de visie is op personeelsbeleid. Het zou mooi zijn als wij als gesprekspartner 
gezien worden. Werkgroep is een kleine afvaardiging en dit werkt prettig. 
Hoe gaan wij om met het tekort aan leerkrachten? Klassen naar huis sturen? Of verdelen over 
een andere school? 
 
Weer een discussie over kennisdeling: 
Er liggen veel kansen om via Sharepoint zaken te delen. Nu zijn er wel initiatieven binnen b.v. 
een onderwijsteam. Zou mooi zijn dat dit breder getrokken gaat worden. 
 
Innovatieprijs: 
Het proces duurde lang maar wij zijn benieuwd naar hoe het verder gaat. Zou er ook een 
verdeelsleutel kunnen komen voor de prijs. Is het eenmalig? 
De visie achter de innovatieprijs achterhalen. 
Het zou ook goed zijn om te vragen wat er gebeurt met de andere ideeën. 
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7. Rondvraag & afsluiting  
 EW heeft alle declaraties verwerkt. De rekening van de GMR is opgeheven en voortaan lopen de 

declaraties via het stafkantoor. 
 

   
 Werkgroep onderwijs neemt een kaart mee naar CvB voor de verhuizing  
   
 Sluiting  
 MD sluit de vergadering om 21.40 uur.  

 
 


