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Verslag GMR OPSO/SPOOR  
vergadering  
14 mei 2019 
 
 
 
Aanwezig: 
 
OPSO- 
oudergeleding 

OPSO-personeels 
geleding 

SPOOR-
oudergeleding 

SPOOR-
personeelsgeleding 

Ron Galesloot 
(Afbericht) 

Marijtje Gedikink 
 

vacature Monique Rasker 
(Afbericht) 

Arjen Vierbergen Annemieke Poppelier 
(vz) 

Marieke Verbij- 
Van der Veen 
(Afbericht) 

Daniëlle Bosman 
(Afbericht) 

Patricia Doorn-
Bosch (Afbericht) 

Angela Koenen- Brevé Joyce de Ruijter 
(Afbericht) 

vacature 

Hans Zuidinga Martijn Broekman  
(Afbericht) 

vacature vacature 

      
    
Ambtelijk secretaris Rudo de Groot   
      
Dir. bedrijfsvoering  Matthijs Colthoff      
P&O Jeanine Timmerman   
Kandidaat lid Guus Sturk Ouder De Havenrakkers 
 
1. Opening (19.30 uur) 
 
2. Opening openbaar gedeelte 
De heer Guus Sturk (ouder van leerlingen van De Havenrakkers in Broek in 
Waterland) wordt welkom geheten als kandidaat GMR-SPOOR-lid. 
Patricia Doorn-Bosch heeft aangegeven dat ze door persoonlijke omstandigheden 
niet meer aanwezig kan zijn. Zij zal aan het eind van dit schooljaar aftreden als 
GMR-lid. 
 
3. Mededelingen en inkomende/uitgaande post 
 
Ingekomen post 

Stand van zaken m.b.t. vacatures RvT:  
Afgelopen vrijdag is de werkgroep bijeen geweest. Er zijn profielen opgesteld. De 
procedure is besproken. Sollicitaties n.a.v. de advertentie mogelijk van 25 mei 
tot 10 juni. De benoemingen worden begin juli verwacht 
 
Stand van zaken m.b.t. samenwerking met SKOP: 
De 2e bijeenkomst van de werkgroep staat gepland voor 4 juni. 
 
Concept-data GMR 2019-2020. 
Gevraagd wordt door de voorzitter of het mogelijk is de vergaderingen 
afwisselend dinsdag en woensdag te houden, opdat één van de leden aanwezig 
kan zijn (i.v.m. studie op dinsdag). 
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Er wordt een nieuw concept-schema gemaakt. 
 
Agendapunten voor de GMR-RvT bijeenkomst op 3 juni: 
Stand van zaken samenwerking/fusie van OPSPOOR/SKOP 
De werving vaan kandidaten RvT 
Kwaliteitsindicatoren en toezicht daarop. 
 
Uitgaande post 

Verslag van de GMR-vergadering van 09-04-2019 
Highlights t.b.v. de Nieuwsbrieven van de scholen 
 
4. Mededelingen van het CvB 
Functieboek 
Er waren door één lid vragen ingestuurd. 
De functie IKC-directeur (Integraal Kind Centrum) is nog niet uitgewerkt. 
De vraag is: Willen we dat deze directeur alle verantwoordelijkheid draagt of is 
hij/zij vooral gericht op de onderwijstak. Het is niet mogelijk zowel de 
onderwijstak als de kinderopvangtak volledig te verdiepen. 
Er is een werkgroep waarin ook directeuren zitting hebben, om e.e.a. te 
bespreken. 
Ook de functieomschrijving m.b.t. IB (interne begeleiding) is nog niet af. Zoals 
het nu beschreven is werkt het niet. 
 
De rest van de functies is conform de cao beschreven. 
 
Gevrgaagd wordt aan de GMR een werkgroepje samen te stellen die het 
functieboek gaat bespreken en een advies gaat voorbereiden. 
 
M.b.t. de fusie OPSO en SPOOR hebben besprekingen plaats gevonden met de 
wethouders van de betrokken gemeentes. Het ziet er positief uit, maar het moet 
nog in de gemeenteraden besproken worden. Ook moet er nog een 
ouderraadpleging plaats vinden. In een eerdere vergadering is aangegeven dat 
die voorbereid wordt door Van Doorne. De GMR kan haar standpunt bepalen op 
basis van deze raadpleging. 
Er zijn een adviesaanvraag evenals concept statuten naar de gemeenten 
gestuurd. 
 
Vorige week zou de werkgroep financiën overleg gehad hebben m.b.t. het 
bestuursverslag en de jaarrekening. Door een crash van de server op het 
Servicebureau is e.e.a. vertraagd. 
Inmiddels heeft Patricia Doorn-Bosch zich uit de werkgroep teruggetrokken. 
Guus Sturk neemt haar plaats in. De bespreking staat gepland in de week van 3 
juni. Er is een extra GMR-vergadering op 12 juni om het bestuursverslag en de 
jaarrekening plenair te bespreken. 
 
Mobiliteit. 
Er was 1 school waar de verplichte mobiliteit is toegepast met afvloeiing. 
Op alle andere scholen is het op vrijwillige basis gebeurd. 
Er is veel interne mobiliteit. Ook op de externe mobiliteit is veel gereageerd. 
Formatief is alles rond, maar we hebben nog even tot de grote vakantie. 
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5. Vervolg bijeenkomst Achterban. 
Er heeft 13 mei 2019 een vervolg plaats gevonden op de achterbanbijeenkomst. 
Alle MR-en waren uitgenodigd, 14 personen van 7 scholen zijn aanwezig 
geweest. 
Er leeft veel op de scholen die aanwezig waren. 
Het betrof vooral: 
De onderwijskwaliteit 
De huisvesting 
De communicatie vanuit het bestuur. 
 
De OGMR-leden Joyce de Ruijter, Hans Zuidinga, Ron Galesloot en Arjen 
Vierbergen zullen een ouder-enquête samenstellen. Dit is ter kennisname gesteld 
aan de directeur bedrijfsvoering. 
 
6. Werkgroepen 
- Financiën  Zie hierboven 
   
- Communicatie:  concept Communicatieplan is aangenomen. 
Activiteitenplan wordt bijgesteld (zie boven). 
De penningmeester moet nog naar de concept-begroting kijken. 
 
- Reglementen n.v.t. 
 
- Scholing: op 12 juni wordt de datum gekozen voor de cursus, in het nieuwe 
schooljaar. 
 
- ICT: geen nieuws 
 
- Verkiezingscommissie. 
De heer Sturk is aangenomen als OGMR-lid.  
 
Aftredend zijn (vanwege de termijn van 3 jaar) 
Hans Zuidinga 
Ron Galesloot 
Angela Koenen – Brevé 
Martijn Broekman 
Patricia Doorn-Bosch (niet herkiesbaar) 
 
Aftreden vanwege geen kinderen meer op de basisschool: 
Joyce de Ruijter 
 

7. Stemming. 
Er heeft geen stemming plaats gevonden. 
 

8. Behaalde resultaten 
Nieuw OGMR-SPOOR lid. 
Vervolgbijeenkomst van de Achterban 
Afspraak ouder-enquête n.a.v. vervolgbijeenkomst. 
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9. Sluiting  

  
Rudo de Groot (ambtelijk secretaris) 15-05-2019 
 
RvT-GMR-vergadering 3 juni 
Extra GMR-vergadering (Bestuursverslag-jaarrekening) 12 juni 
 
Volgende reguliere vergadering  dinsdag 2 juli 2019  
 
Activiteiten: 
Werkgroep samenstellen t.b.v. bespreken Functieboek 


