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CvB
Dir. Bedrijfsvoering
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SPOOR

1. Opening openbaar gedeelte (20.00 uur)
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande post
Mededelingen van de voorzitter
9 april is er een OPR-vergadering geweest. Daar maken drie leden die ook zitting
hebben in de GMR OPSPOOR deel van uit.
Op 11 april 2017 is er door Jeanine Timmerman een presentatie verzorgd over
de nieuwe opzet van de afd. P&O. In het vooroverleg voor de vergadering van
10-04-2018 is aangegeven hoe de functieomschrijving er uit gaat zien. Nieuwe
benamingen en andere opzet.
Voor het personeel wijzigt niets m.b.t. aanstelling en inhoud van de taak.
Voorstel cursus:
Teneinde de GMR OPSPOOR te “professionaliseren” heeft Arjen Vierbergen
gekeken naar een daarvoor geschikte cursus. Hij heeft contact gehad met een
organisatie die dat kan verzorgen. De data waarop de cursus gegeven zou
kunnen worden zijn: 22 mei (al gereserveerd voor een reguliere GMRvergadering), 29 en 30 mei, 5, 6, 12 en 3 juni. De secretaris verzorgt een
datumprikker.
Verder heeft Arjen Vierbergen contact gezocht met de VOSABB die een cursus
kan verzorgen over Communicatie.

De gratis ondersteuning kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het versterken van de positie
van de medezeggenschapsraad in de organisatie, effectiever communiceren met de achterban
of het werven van nieuwe MR-leden.
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Ingekomen post
Brief van RvT m.b.t. mjb 2018
Concept Transitieproces OPSPOOR
Vraag van de obs De Piramide (m.b.t. AVG).
Afspraak met de RvT op 11 april 2018
Uitgaande post
Highlights naar de scholen voor de Nieuwsbrief
Conceptverslag vergadering 16 januari 2018
Posters en Nieuwsbrief artikel m.b.t. de Achterbanbijeenkomst (13 maart 2018)
Verzoek van de GMR om overleg met de RvT.
3. Inventarisatie rondvraag
Wordt later behandeld.
4. Mededelingen CvB
- Er is op 9 april Bestuursgericht toezicht geweest door de inspectie van het
onderwijs.
Het bestuur heeft verslag gedaan van de stand van zaken bij OPSPOOR.
Op grond hiervan maakt de inspectie een onderzoeksplan dat bestaat uit het
formuleren van speerpunten en het bezoek brengen aan 4 scholen.
Dit keer zijn de scholen van SPOOR aan de beurt. Over 1½ jaar OPSO-scholen.
Na de bezoeken wordt een rapport opgesteld dat besproken wordt met het
bestuur. Er is nu nog geen feedback gegeven.
De inspectie spreekt na de eerste twee schoolbezoeken ook met de GMR en de
RvT.
Eén school is door de inspectie bij het bestuur voorgedragen om de nominatie
“goed” aan te vragen. Welke school dat is houdt het CvB nog even voor zich.
N.a.v. een brief van teamleden van de Blauwe Morgenster m.b.t. het niet
doorbetalen van salaris tijdens de staking, heeft het bestuur met het team
gesproken. Hieruit is voortgekomen dat het salaris wel doorbetaald werd, maar
dat er een dispuut georganiseerd gaat worden (door de Huisacademie) over
structurele verbetering van de werkdruk.
Er wordt enige toelichting gegeven over directiewijzigingen (door verschillende
oorzaken) op diverse scholen.
De GMR had hierover opmerkingen gemaakt m.b.t. de in het protocol
omschreven procedure medezeggenschap. Het CvB heeft achteraf de MR-en van
de betreffende scholen advies gevraagd. De GMR geeft met nadruk aan dat dit
vooraf gedaan moet worden. Het CvB heeft de intentie dat te doen, maar loopt
regelmatig tegen “noodsituaties” aan. In dat proces is het soms niet mogelijk het
protocol te volgen. De GMR geeft aan dat zij vindt dat dat wel moet.
Voortgang Transitie.
Op 15 maart waren (bijna) alle aanvragen van de scholen binnen. De stuurgroep
is al twee keer bijeen geweest.
24 april houden de scholen een “pitch” en daarna wordt het besluit genomen
welke plannen het groene licht krijgen.
Vragen m.b.t. de Autoriteit Persoonsgegevens en het leerlingvolgsysteem (van
de GMR en De Piramide).
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De toezichthouder heeft gekeken naar de leerlingvolgsystemen en heeft
technische aanwijzingen gegeven. We moeten de wet volgen. Er is een nulmeting
gedaan met betrekking tot de Privacygegevens. Het wordt nu verder uitgewerkt.
Samen met de andere schoolbesturen uit het Samenwerkingsverband Waterland
wordt één functionaris aangesteld.
Jeanine Timmerman geeft een toelichting (met behulp van een sheet) m.b.t. de
procedure tot het komen tot Bestuursformatieplan.
Professioneel statuut.
Alle scholen moeten per 01-08-2018 beschikken over een professioneel statuut.
Hierin wordt beschreven op welke wijze de leerkrachten invloed hebben op hun
lesgeven en hun bekwaamheid kunnen onderhouden (zie artikel “Samen de
baas” in Onderwijsblad van de Aob van april 2018).
Er wordt eerst op bestuursniveau aan gewerkt.
Er moet een aanpassing komen in het stuk: “Aanstelling directeuren”, in verband
met het feit dat er sprake kan zijn van rechtspositionele verplichtingen.
De reglementen en het statuut van de GMR zijn in behandeling bij het bestuur.
Er is gekeken of de MR van het Servicebureau in de GMR plaats kan nemen.
In Zakboek medezeggenschap WMS (art. 2.2. blz. 14) staat echter:
GMR-leden hoeven niet in de MR te zitten, maar zij moeten wel met een school
verbonden zijn. Dit kan doordat zij als ouder een kind op school hebben of op
één van de scholen leerling zijn of personeelslid.
Verder had het bestuur moeite met de rigide termijnstelling. Als dat flexibel
wordt toegepast, is het bestuur akkoord en komen de stukken getekend naar de
GMR.
Er een afspraak gemaakt met de werkgroep financiën voor 24 april 2018 ter
bespreking van de jaarrekening 2017. Deze komt dan op 22 mei op de agenda
van de GMR. Dat is nadat de RvT het behandeld heeft.
De voorzitter meldt dat de GMR heeft besloten (na een gesprek van de
werkgroep financiën met de controller) alsnog een positief advies af te geven
m.b.t. de mjb. 2018.
De GMR vraagt nogmaals aandacht voor het invoeren van het zogenaamde
postcodebeleid bij het aannemen van leerlingen.
Het CvB geeft aan dat dit donderdag 12 april aan de orde gesteld wordt.
Hierna verlaat het bestuur de vergadering
5. Achterbanbijeenkomst 13 maart 2018
Er zijn positieve berichten binnen gekomen over de achterbanbijeenkomst.
Vooral positief: de ruime inloop, zodat men met elkaar van gedachten kon
wisselen. De GMR-leden waren nu “meer zichtbaar”.
6. Werkgroepen
- Financiën
Positief advies m.b.t. mjb 2018
Afspraak voor 24 april m.b.t. jaarrekening 2017
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- Communicatie: Monique Rasker en Martijn Broekman zijn op 6 maart naar de
MR van de Ds J.L. de Wagemakerschool (Landsmeer) geweest.
Zij vonden het een prettige bijeenkomst. Wel blijkt dat de achterban meer
contact zou willen zien vanuit de GMR, terwijl de GMR het toch meer als een
“haalplicht”ziet. Ook blijkt dat de digitale informatie nog steeds niet komt op de
plek waar de GMR het graag zou zien (Nieuwsbrieven e.d.)
Er is door de ambt. secr. een concept activiteitenplan en communicatieplan
2018-2019 gemaakt. De data die hierin vermeld staan worden doorgegeven aan
het Servicebureau ten behoeve van de Jaarplanning OPSPOOR.
- Reglementen: zie punt 5 van het verslag.
- Verkiezingscommissie.
N.a.v. de achterbanbijeenkomst en een MR-cursus heeft Daniëlle Bosman (van
obs De Piramide) zich gemeld als kandidaat PGMR-lid.
Zij wordt aangenomen als PGMR-lid SPOOR.

7. Stemming
Er is niets ter stemming aangeboden.
Wel wordt gemeld aan het bestuur dat het advies m.b.t. de mjb 2018 omgezet
wordt in positief.
8. Behaalde resultaten
Nieuw PGMR-lid
Afspraak m.b.t. dispuut over Werkdruk
Geslaagde Achterbanbijeenkomst
Afspraak met RvT over Transitiekosten
9. Sluiting
Rudo de Groot (ambtelijk secretaris) 11-04-2018
Activiteiten:
Ambt. secr. organiseert een datumprikker voor de cursus
12 april overleg GMR-RvT
24 april werkgroep financiën overleg over jaarrekening 2017.
24 april presentatie voor SPOOR-geleding m.b.t. inspectiebezoek
In mei gesprek van SPOOR-geleding met inspectie.
Brief naar bestuur met mededeling positief advies mjb 2018
Bekijken concept Activiteitenplan en Communicatieplan 2018-2019
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