
 
 
Verslag van de vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op dinsdag 4 juli 
a.s., aanvang 20:00 uur (inloop om 19:45 uur) in hotel HaJé te Joure.  
 
Agendapunten 

1. Inloop met koffie en thee 
Aanwezig: Douwina, Rutger, Patrick, Akkelien, Hannie (laatste keer), Tineke (laatste keer), 
Akkeleen, Linda, Iwan (vz/verslag), Robert (vanaf agendapunt jaarverslag), Alex (vanaf 
agendapunt jaarverslag), Rob (laatste keer), Frans en Juliette. 
Gast: Johannes Krol (laatste keer) 
Afwezig (m.k.): Anke, Renske, Stijntje en Karin. 
 

2. Opening en vaststellen van de agenda (inclusief rondvraag) 
 
We beginnen met een voorstelrondje, ook met het oog op Patrick die vandaag kennismaakt 
met de GMR van Gearhing. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De volgorde wordt gewijzigd (punt 4 wordt 
behandeld na aankomst van Alex). Alex en Robert komen later in verband met een ingelaste 
bijeenkomst in Lemmer, over de toekomst van De Dam. 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

 PO in actie 
Een aantal ouders was dankzij de actie voor het eerst geïnformeerd over de urgentie. 
Leuk dat PvdA erachter is gaan staan. Akkelien meldt dat Alex bij hun op school (en 
op Witmarsum) is langs geweest. Dat wordt op prijs gesteld. 

 declaraties 
Graag de declaraties zo spoedig mogelijk bij Douwina indienen. 

 bijeenkomst wijzigingen medezeggenschap 
In verband met wettelijke wijzigingen zijn er aanpassingen in de reglementen nodig. 
Het DB heeft dit besproken met het bestuursbureau (J.W.) en de heer Jaarsma (Aob). 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 tweemaal per jaar  bespreking met RVT, geadviseerd wordt hiervoor telkens 
een thema te kiezen, en; 

 instemming op kengetallen (essentie: past de risico-analyse bij het 
weerstandsvermogen) 

Na de zomer komt een voorzet door de heer Jaarsma (Aob) en komt dit op de 
agenda. 

 Het vergaderschema 2017/2018 is uitgereikt. In principe eerste dinsdag van de 
maand, maar dit komt niet altijd uit, dan de tweede dinsdag. 

 Er is een nieuw lid voor de PGMR: vanuit OT4 hebben we een nieuw lid 
voorgedragen gekregen: Patrick van der Veen (personeelsgeleding). Patrick is onder 
andere locatiecoördinator van Mantgum. Hij is tevens de nieuwe voorzitter van de 
OMR van OT4. 

 Uitnodiging afscheid Rob, dit is donderdag a.s. 
 



4. Periodiek voortgangsmemo (behandeld na agendapunt 8) 
Periodiek stuurt Alex een memo met de relevante ontwikkelingen bij Gearhing. 
Een aantal zaken die hij nader toelicht / aanvult: 

 vandaag was de behandeling van een klacht bij de geschillencommissie, het bestuur 
hoeft geen besluiten te herzien, maar heeft wel geleerd hoe dingen handiger kunnen 
en beter uitgevoerd kunnen worden 

 in OT3 heeft Bertus Rietman een vaste aanstelling gekregen; hier ligt ook een relatie 
met de school die als zeer zwak is gekwalificeerd; vastigheid, ook in de directie, 
draagt bij aan de uitvoering van het plan van aanpak 

 de inspecteur kan zich trouwens vinden in het plan van aanpak voor deze school, 
maar zolang er nog geen nieuwe toetsresultaten zijn, blijft de kwalificatie sowieso 
staan 

 naast de verantwoordingsgesprekken per OT van de directeur met het bestuur, volgt 
er nog een collectieve evaluatie met alle directeuren 

 komende donderdag is de evaluatie met Dyade (het administratiekantoor), Alex roept 
collega's op om afwijkingen te melden; er gaan soms dingen fout, signalen zijn nodig 
om het te kunnen oppakken 

 de intentieverklaring met De Greiden is door de raden van toezicht geaccordeerd, de 
GMR van De Greiden beraadt zich nog, morgen komen zij weer bij elkaar 

 Rutger meldt naar aanleiding hiervan dat hun MR in gesprek gaat met de andere MR 
(De Greiden) in het dorp, wordt vervolgd … 

 gemeentelijke herindeling, het initiatief van Gearhing om te komen tot meer regie en 
aparte opheffingsnormen voor het platteland is inmiddels opgepakt door de provincie, 
gedeputeerde Kramer (FNP) neemt het stokje over, op korte termijn moet dit leiden tot 
normen die voor alle besturen aanvaardbaar zijn en in het verlengde ligt een 
perspectief van meer regionale strategie 

 in Lemmer lijkt de weg vrij voor een mooi, uniek experiment, een PO/VO-school, het 
Zuiderzeecollege zoekt hierin de samenwerking met Gearhing 

 aan de andere kant speelt in Lemmer de afbouw van De Dam, op dit moment wordt er 
met de ouders besproken op welke wijze en in welk tempo de huidige leerlingen hun 
schoolloopbaan bij De Dam kunnen afronden, het bestuur heeft hierin naar de ouders 
een duidelijke toezegging, onder voorwaarden gedaan, Gearhing zal verderop in dit 
traject nog nagaan of een fusie haalbaar is 

 de krimp in de OT's en de vermindering van het aantal scholen brengt met zich mee 
dat meer kan en moet worden samengewerkt, ook over OT's heen 

 
5. Bestuursformatieplan 

Rob geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een overzicht van de essentie van het 
formatieplan. 
 
Rob schetst wat personele ontwikkelingen. Uiteindelijk gaat het hier om mensen en heeft 
iedereen ook in de tijd wisselende wensen. Soms partimefactor onhoog, of zo omlaag, of 
interne mobiliteit. De krapte op de arbeidsmarkt gaat ook nadrukkelijker een rol spelen. 
 
Na het vertrek van de adjunct in Lemmer is door de huidige directeur  gezocht naar een 
passende invulling van het team en de facilitering. Voor manager bedrijfsvoering is daar nu 
een vacature en er worden "bovenschools" extra IB- en loco-capaciteit ingezet. 
 
In het algemeen geldt dat de omvang van het management en de krimp nog een nadere 
discussie vergt. Deze zal in het najaar plaatsvinden. Dan zullen ook de toekenningssleutels 
voor fte's voor kleine en grotere scholen herbeoordeeld worden. 
 
Rob benoemt ook de faciliteiten voor de GMR nog eens. Patrick vraagt direct om een 
declaratieformulier aan Douwina. 
 
De ontwikkeling van de functiemix met de doorstroming van LA naar LB ligt voor op het 
landelijk gemiddelde, maar het streefpercentage is nog niet behaald. De verwachting is dat 
hieraan een grote bijdrage geleverd kan worden door de opleiding en inzet van leerkrachten 
als ICT-coach. Verder is nu ook de mogelijkheid beschikbaar om beoordeeld te worden (door 
je directeur) als excellente leerkracht (conform CAO). Dit opent ook de LB-schaal. 



 
In de formatie is ook 0,9 fte ruimte voor Leerkracht  en 0,1 fte voor een pilot opleiden iin 
school in Mantgum. 
 
We bespreken wat de verwachtingen zijn voor de toekomstige inzet van een flexibele schil. 
Vooralsnog blijven de gehanteerde uitgangspunten 7% als richtpunt. Intern wordt dit ook zo 
veel mogelijk vertaald naar 7% per OT (nu loopt dit nog uiteen van 4-18%). 
 
Conclusie: de personeelsgeleding stemt in met het voorgelegde bestuursformatieplan. 
 

6. Functieboek (vervolg) 
De vorige vergadering hebben we de hoofdlijnen van het nieuwe functieboek en de 
totstandkoming ervan besproken. 
We hebben tot deze vergadering de tijd genomen de wijzigingen goed door te nemen. 
Naar aanleiding hiervan zijn geen nadere kanttekeningen. 
 
Conclusie: het gewijzigde functieboek is afdoende besproken. 

 

7. Jaarverslag 2016 
Frans geeft met een powerpointpresentatie een overzicht van de essentie van het jaarverslag 
2016. Hij geeft een toelichting op de uitkomsten van de ratio's en kengetallen. Het resultaat is 
iets minder gunstig dan begroot, maar de reserves zijn ruimschoots toereikend om dit op te 
vangen. Frans licht de diverse onderdelen van het verslag toe. Zo komen bijvoorbeeld de 
hogere baten door een hogere indexering van de lumpsumvergoeding en de de PAB-
middelen. Er was ook een meevaller vanuit de afwikkeling van Passend onderwijs Friesland. 
 
We kijken ook naar het sociaal jaarverslag. Het ziekteverzuim is voor 2016 uitgekomen op 
6,5%. Dit past mooi in de dalende trend van de afgelopen jaren. Het streven voor komend jaar 
is 5,5% en dat sluit goed aan bij de gewenste 6% in het kader van het eigen risico dragen. 
 
De jaarrekening is vastgesteld door de raad van toezicht en er is een goedkeurende 
accountantsverklaring ontvangen. 
 
Frans geeft aan dat in de komende periode nog een discussie volgt in hoeverre de 
uitgangspunten voor reserves per OT nog goed uitwerken. 

 
8. Treasurystatuut 

Frans licht toe waarom er een nieuw treasurystatuut voorgelegd is. Het gaat om aanpassingen 
naar aanleiding van gewijzigde, verscherpte wettelijke kaders. Voor Gearhing verandert er 
niets aan de koers. 

 
9. Tevredenheidsenquête 

 
Juliette licht toe wat de rol is van de enquête en waarom deze keer (toch) gekozen is voor de 
uitgebreide vragenlijsten. Op deze manier zijn de cijfers goed vergelijkbaar met de uitkomsten 
van 2 jaar geleden. 
Er zijn door het onderzoeksbureau rapportages opgesteld per school en per OT. Aan de GMR 
is het samenvattende verslag voorgelegd. 
Juliette licht voor een aantal Gearhingbrede punten toe hoe deze al zijn/worden opgepakt, 
bijvoorbeeld werkdruk. Maar er zijn ook punten (bijv. primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden) waar Gearhing geen invloed op heeft. 
Verder zijn er natuurlijk punten die per OT of locatie worden opgepakt. 
 
Het algemene beeld is een licht gestegen tevredenheid. 
 
De leden van de GMR vinden dat de uitkomsten van de enquête tot tevredenheid stemmen. 
Het is een mooi resultaat en uiteindelijk zijn er altijd wel wat uitschieters en blijft er werk aan 
de winkel. 
Al met al complimenten voor Gearhing. 

 



10. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
We nemen afscheid van Hannie, Tineke en Johannes. 
 
Alex vraagt de leden die afzwaaien nog een laatste impressie. Tineke benoemt de inkijk in het 
bovenschoolse en de strategische overwegingen als toegevoegde waarde, Hannie geeft aan 
dat de openheid van het bestuur deze inkijk heeft verrijkt. Johannes geeft aan dat Gearhing 
vooral ook trots mag zijn op alles wat er gebeurd en gedaan is. 
 
Rob is voor het laatst namens het bestuur in de GMR. Hij heeft het sparren met de GMR 
leden als waardevol ervaren. 
 

11. Sluiting 

 We sluiten af met een borrel en het afscheid van Hannie, Tineke en Johannes. 

 De volgende vergadering is in Bolsward, deels samen met de raad van toezicht. 
 


