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Actiepunten- en besluitenlijst GMR PO 9 april 2019  (Extern)   

   

  Leonard Springerlaan 39 

Postbus 744 

9700 AS  Groningen 

T (050) 368 88 00 

 

Plaats en datum : Groningen, 9 april 2019 

Aanvang / einde : 19.30 - 22.30  

Vergaderzaal : Ontmoetingsruimte  

   

Aantal bladen : 1 van 3  

Bijlage(n) : -  

Nummer : 04  

   

Opgemaakt door : Benthe Klep  

   

   

Onderwerp / : 

Overlegorgaan 
GMR PO  

   

Deelnemers   Deelnemers (vervolg) 

Leden van de GMR PO  

 

 

Theo Douma (vz CvB)  

Joke Ploeger (Hoofd HR) 

Morten Nijenhuis (manager bedrijfsvoering) 

Afwezig: 

Maaike Brunekreeft 

Maaike Slagter 

Thalassa Veen 

Rinie Boekholt 

Wendy Bernardus 

Gasten: 

Karian Heetebrij (docent Mytylschool) 
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GMR Plenair (20.00 uur) 
 

6. Mededelingen CvB 

Er zijn geen schriftelijke mededelingen rondgestuurd omdat het alleen lopende zaken betreft.  

- De locatie Zuidlaren zal helaas de deuren moeten sluiten door een structureel te laag aantal 

aanmeldingen. Er is al met het personeel gesproken, met de (toekomstige) leerlingen zal in de 

komende tijd gezocht worden naar nieuwe plekken.  

Theo is benaderd door OPOS, een openbaar bestuur in Slochteren. Er wordt gekeken naar de toekomst 

van ‘Meeroevers’, een school in Meerstad. Theo heeft aangegeven dat ze welkom zijn binnen de 

organisatie, maar dat ouders en personeel het daar wel mee eens moet zijn. 

 

7. Strategisch beleidsplan 

Er zijn veel sessies geweest om het strategisch beleidsplan te bespreken. De tekst is nu bijna klaar en 

rond de zomer zal hij definitief zijn. Op Theo zijn blog staat de huidige versie samengevat. Er zijn nog 

enkele aanvullingen en opmerkingen vanuit de GMR: 

- Het plan wijkt erg af van het vorige strategisch beleidsplan. In dit plan wordt een concrete 

uitwerking van de doelen gemist. Theo geeft aan dat hier bewust voor gekozen is, omdat 

scholen zelf zo meer aanvullen kunnen geven aan het plan.  

- Pagina 13: Duurzaamheid. In 2035 geheel energieneutraal zijn lijkt geen realistisch plan 

volgens de GMR. De consequenties zullen heel groot zijn (veel oude scholen afbreken etc.). 

Theo antwoordt hierop dat dit een goed punt is en dat er een tekst over geschreven is. Deze 

zal naar Erik Timmer gestuurd worden voor feedback.  

Niet alle acht speerpunten zijn even relevant voor elke school. Op scholen mag zelf aanvulling gegeven 

worden aan de punten. In de komende tijd zal er met de managementteams van de scholen gekeken 

worden naar een meer concrete invulling per school. 

 

7a. Vragen aan Joke 

De vragen die door Annemiek namens de gehele GMR gemaild zijn, zijn grotendeels beantwoord door 

Joke. Op de laatste vraag zal ze uiterlijk vrijdag 19 april op antwoorden.  

Over de vraag over invallers wordt nog kort gesproken. Theo geeft aan dat er nu weinig personeel is, 

maar dat dit in de toekomst een nog groter probleem zal worden. Er moet goed gekeken blijven 

worden naar de kwaliteit van het personeel. 

Er wordt gevraagd of er een plan is voor het groeiende tekort aan personeel en invallers. Dit zal 

opgenomen worden in het plan. Ook de omgang met betaalde LIO’s zal hierin opgenomen worden. Er 

wordt aangegeven door de leden dat de financiële afwikkeling heel slecht is en dat dit probleem op 

meerdere scholen speelt. Er zal een stuk met richtlijnen komen en per school zal er gekeken worden 

naar wat er nodig is.  

 
 

8. Kaderbrief 2020 

Morten Nijenhuis is aanwezig om uitleg te geven over de kaderbrief 2020. Er is een PowerPoint 

presentatie rondgestuurd bij de stukken.  

De kaderbrief is richtinggevend voor de komende jaren en bevat de beleidsspeerpunten voor 2020. Het 

bestuur heeft een top 7 gemaakt van de belangrijkste punten. De diepere uitwerking is terug te vinden 

in de begroting 2019. Deze zal verder uitgewerkt worden door de financiële commissie. 

Er worden enkele vragen gesteld: 

- Op pagina 3, punt 2 wordt het nieuwe begrotingsmodel basisschool niet genoemd. Hier zou 

nog een update over komen, maar deze is nog niet geweest. Theo meldt dat dit volgende 

vergadering op de agenda kan. 

- Op pagina 4, punt 7 mist de toevoeging ‘en vice versa’. Als scholen taken overnemen van de 

bovenschoolse organisatie moet daar ook een financiële tegemoetkoming tegenover staan. 

- Er is gevraagd om een risicoanalyse, deze is nog niet ontvangen. 

- Meestal is er al een vergadering geweest met de financiële commissie in april. Dit jaar heeft 

deze nog niet plaatsgevonden. De vergadering zal gepland worden.  
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9. Evaluatie onderwijsdag 2018 

Het nieuwe concept (een groot deel van het programma op de eigen locatie) van de onderwijsdag is 

niet positief ontvangen, dus er wordt gedacht om terug te grijpen naar het oude concept (iedereen 

samen op één locatie). Komend jaar zal er geen onderwijsdag zijn omdat Openbaar Onderwijs 

Groningen tien jaar bestaat. Het zal dus een stuk groter aangepakt worden.  

Theo is bij meerdere locaties langs geweest en merkte een groot verschil in de kwaliteit van het 

aanbod. Deze onderwijsdag is geëvalueerd met de teams en de werkgroep. 

 

10. Overzicht leerlingenaantallen VO 

 De uitkomsten van de aanmeldingen zijn positief voor Openbaar Onderwijs Groningen. De krimp in de 

regio is niet terug te zien in het aantal binnengekomen aanmeldingen, wel zijn er verschuivingen ten 

opzichte van voorheen. Het MVL en het Werkman VMBO hadden vorig jaar een dip in de aanmeldingen, 

maar zitten dit jaar weer op een goed niveau. Het TL maakt overal een groei door, het Praedinius is 

wat kleiner en het Harens Lyceum heeft ook een kleine terugloop. 

Er wordt gevraagd hoe het zit met leerlingen die op twee scholen uitgeloot zijn. Theo antwoordt dat 

dit natuurlijk heel zuur is, maar onvermijdelijk nu er scholen helemaal vol zitten en wachtlijsten 

hebben. Er is wel altijd een plek bij een school van Openbaar Onderwijs Groningen, maar niet altijd 

bij een school van de eerste of tweede keuze.  

Op het PO zijn de aanmeldingen ook heel goed. Er is een kleine afname te zien, maar dat zal 

rechtgetrokken worden met nieuwe scholen in de binnenstad en Meerstad.  

 

11. Vaststelling Verslag GMR PO 13 februari 2019 

 Er is via de mail nog een aanvulling gekomen, deze is toegevoegd aan de rondvraag.  

‘Er wordt gevraagd wat er gaat gebeuren met de salarissen die niet uitbetaald worden vanuit de 

staking. Dit zal terug komen op de agenda.’ 

De interne notulen zullen nog in het standaardformat geplaatst worden door Benthe. 

De notulen worden vastgesteld.  

 
 

12. Rondvraag 

- De GMR leden geven aan het vervelend te vinden dat ze zo vaak voor een dichte deur staan 

voor de vergadering. 

- Er wordt gevraagd van wie de schoolpleinen en parkeerplaatsen zijn. Bij de Van Lieflandschool 

is een probleem, dit wordt uitgezocht.  

- Op de agenda staan verschillende tijden genoemd. Vanaf volgende vergadering zal er gestart 

worden om 19.15 uur. Dit zal doorgegeven worden aan Ellen.  

- Er wordt gevraagd hoe het zit met de bestemming van de stakingsgelden. Theo antwoordt dat 

het nu voorgelegd is aan de high potentials om er een goede bestemming voor te vinden. Joke 

zal uitzoeken hoe groot het bedrag precies en zal dit naar de GMR mailen.  

 
 
Actiepunten 
 

Actie  Onderwerp   Verantwoordelijke   Deadline   

1 Uitzoeken scholing GMR Arjan de Rooij - 

4 Verandering standaard wachtwoord op 
schoolcomputers 

André van Schaik T.z.t 

5 Voorstel samenwerking RvT delen met de 
GMR VO en aanbieden aan RvT 

Kawita - 

8 Beleid vaardigheidsmeter agenderen  Volgende vergadering 

10 Begrotingscyclus agenderen  Volgende vergadering 

 


