Achterbanbijeenkomst van de GMR-OPSPOOR op 20 maart 2019.
Op 20 maart 2019 werd de 8e achterbanbijeenkomst van de GMROPSPOOR gehouden.
Van de 23 SPOOR-scholen waren er 13 vertegenwoordigd tijdens de
Achterbanbijeenkomst. Van de 14 OPSO-scholen waren dat er 12.
Het aantal aanwezigen was ongeveer 85 personen.
Uit vorige achterbanbijeenkomsten was de suggestie naar voren
gekomen de MR-en meer met elkaar te laten praten en meer
achtergrondinformatie te verstrekken over de stichting OPSPOOR.
De avond begon na de inloop dan
ook met een zogenaamde
kennissessieronde. Op 4 plaatsen
in P3 was een vertegenwoordiger
van de Raad van Toezicht (Erik
van Wattingen), het College van
Bestuur (Chris van Meurs), Personeelszaken OPSPOOR (Jeanine
Timmerman) en de
GMR (Joyce de Ruijter
en Arjen Vierbergen)
aanwezig om een
gespreksronde te
voeren.
Er werd in de
verschillende
gespreksgroepen stevig gediscussieerd. Weinig ouders
en teamleden
zullen op de
hoogte zijn van
het functioneren van de Raad van Toezicht van OPSPOOR.
Het was dan ook heel prettig dat de Raad van Toezicht
aanwezig was en een kennissessie leidde. Ook de voorzitter
van het College van Bestuur beantwoordde vragen van de
deelnemers.
Aan de orde kwamen zaken als: Hoe is de relatie tussen de
Raad van Toezicht en het College van Bestuur? Is er genoeg
aandacht voor de kwaliteit van het bestuur en van het
onderwijs? De RvT en het CvB hebben geprobeerd hier zo goed mogelijk antwoord op te geven. Ook
kwam de intentie tot samenwerking met het SKOP (Stichting KinderOpvang Purmerend) aan de orde.
De vraag werd gesteld: Zijn de interne zaken dusdanig op orde dat hier nu de gelegenheid voor is?
Na 35 minuten werd deze ronde afgesloten en startte een
nieuwe sessie, zodat elke deelnemer twee zittingen bij kon
wonen.
Bij de bijeenkomst met betrekking tot Personeelszaken
kwamen verschillende medewerkers van OPSPOOR langs. Ze
spraken met Jeanine Timmerman over het personeelsbeleid.
De GMR-leden Joyce de Ruijter en Arjen Vierbergen gingen in
discussie met de aanwezigen over de verschillen tussen de
MR van een school en de GMR als bovenschoolse
Medezeggenschapsraad.

Ook de cultuur binnen OPSPOOR kwam aan de orde. Aangezien de deelnemers de gesprekken op
prijs stelden, is het voornemen geopperd om een vervolgsessie te organiseren. Hier zal gevolg aan
worden gegeven.
Om 20.45 uur werd gestart met de OMdenkshow
“Lastige kinderen? Heb jij even geluk”.
Berthold Gunster nam ons in de show mee naar een
andere manier van denken. Niet het vaste denken van
“Ome Piet”, maar de overgang maken van ja-maar via
ja naar een ja-en manier van denken. Van het denken
in problemen naar het denken in mogelijkheden.
Omdenken is in theorie vrij eenvoudig, de praktijk is
echter andere koek. Dat toonde Berthold aan.
De show sloeg aan bij de aanwezigen.
Berthold Gunster stelt in zijn show: “Lastige
kinderen heb jij even geluk” dat de essentie van
de strategie is dat je een gedragskenmerk van de
ander niet alleen accepteert, maar er ja tegen
zegt en er zelfs actief in meebeweegt. Het gaat er
dus niet alleen om dat je de ander respecteert,
maar ook dat de ander zich gerespecteerd voelt,
zich daar bewust van is.
Na afloop was er in de foyer van het theater alle
gelegenheid om onder het genot van een drankje
even na te praten, zowel over de kennissessies
als over de Omdenkshow.
Bij de uitgang kreeg elke deelnemer nog een
zogenaamde goodie-bag met daarin wat informatie over OM-denken
De organisatie en de deelnemers kijken terug op een geslaagde avond!

