
  
 Notulen GMR-vergadering woensdag 7 november 

Aanwezig: Alex, Akkelien, Renske, Baukje, Iwan, Linda, Karin, Douwina, Henriëtte, Rutger, Patrick 

  

1.  

  

2.   

3. Mededelingen/ingekomen stukken Korte toelichting op de brief van ouders van de school 

in Bantega (bijgevoegd): de voorzitter van de GMR heeft een duidelijk, maar empatisch 

antwoord gegeven op de vraag, namelijk dat de GMR geen rol in dit vraagstuk heeft. 

 

4. Recente ontwikkelingen & samenwerking  

1. Kennismaking GMR Odyssee 26 november 2018 dit is meer dan een 

kennismaking. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het rapport van het 

vooronderzoek. Voortekenen zijn positief. 

2. Ontwikkeling m.b.t. onderwijs in Lemmer: ZuiderzeeLyceum en Gearhing zijn het 

traject ingegaan om te onderzoeken hoe het onderwijs van 0 tot 18 in 1 gebouw 

vorm gegeven zou kunnen worden. 

3. Echten: In Echten neemt Gearhing het initiatief om een nieuwe school (IKC) te 

gaan bouwen voor de 3 betrokken dorpen. 

 

5. Rol / bezetting MR/OMR/GMR 

1. Vraag: willen jullie voor je eigen OT nagaan wie er in de (O)MR zit? 

2. Welke functie heeft de OMR in jullie OT? 

 

6. Gearhing strategisch beleidsplan 2018-2022 

1. Alex geeft een toelichting op het strategisch beleidsplan. Kern van het verhaal is dat 

de ontwikkeling van het kind, in de breedste zin van het woord, centraal staat. 

Meerjarenplanning is, gezien de huidige ontwikkelingen in het werkveld, niet meer 

van deze tijd; daarom wordt gekozen voor emergent beleid. 

2. Bijlage 4 is alleen in deze kleine oplage erbij gedrukt 

3. De GMR stemt in meerderheid in met dit beleidsplan; 1 lid onthoudt zich van 

stemming. 

 

7. Rondvraag / w.v.t.t.k.  

1. Iwan vraagt of er een toelichting kan komen over de grote hoeveelheid nieuwe 

vaste aanstellingen die vergeven zijn 

1. Het is voor een deel mogelijk gemaakt door de extra middelen die vanuit de 

overheid beschikbaar zijn gesteld. Gearhing had de financiële middelen om dit te 

doen. 

2. Qua publiciteit was het ook een mooi signaal om 32 mensen tegelijk een 

vast contract te geven. 

 

Sluiting  

volgende keer, 26 november (bijeenkomst met Odyssee), in Sneek. 



  

  



Kopie van de brief van de ouders van De Reinbôge 

Goedemiddag GMR leden, 
  
Misschien zijn jullie op de hoogte maar misschien ook niet maar wij als ouders willen wel 

dat jullie dit weten. 

Vorige week donderdag avond hebben wij een ouderbijeenkomst gehad met de ouders 

van groep 7/8 wij zijn door onze directrice medegedeeld dat er momenteel geen 

vervangende leerkracht aanwezig is voor onze groep 7/8. 

De huidige leerkracht is zwanger en dit gaat niet zoals het moet gaan , we weten nu dat ze 

voor 50% inzetbaar is maar dat betekend nog niet dat het is opgelost. 

Dit wat concreet inhoud dat wij als ouders een drietal optie hebben gekregen: 

 Oppas voor de klas/thuis studie als er geen vervanging is 

 Een net afgestudeerd meisje van de pabo die ook zwanger is 

 Als laatste dat onze kinderen hier worden uitgeschreven en in Echtenerbrug 

worden ingeschreven, op deze school is ruimte en er is een geschikte leerkracht. 

Met het vervoer is het de Gearhing/Monique mee bezig. 

Dit lijkt redelijk en netjes maar wij als ouders hebben hier een ander gevoel over. 

Wij geloven wel dat er gezocht wordt voor een leerkracht maar zien hier niets van, volgens 

bevriende leerkrachten hebben ouders vernomen dat deze nog geen vacature zijn tegen 

gekomen (dit speelt al bijna 1.5. week). Een ouder heeft zelf een oproep geplaats daar zijn 

een paar reactie op gekomen, wat zijn de officiële wegen die gevolgd moeten worden? 

Er is een leerkrachten te kort dat weer iedereen, nu was er wel een net afgestudeerd 

meisje beschikbaar, wel zwanger, deze had gesolliciteerd maar deze laat de gearhing 

lopen! Oké misschien is ze dan niet het persoon voor deze klas groep maar er is helemaal 

niemand meer beschikbaar qua inval en vervanging waarom laten we zulke dames dan 

gaan? Ps dat meisje is een jonge dame en in verwachting van haar tweede. Dat schetst wel 

een ander beeld dan een meisje! 

Thuis studie is volgens ons wettelijk niet toegestaan maar die optie werd wel geopperd. 

Dat er elke dag een andere leerkracht voor de klas komt is niet goed dat begrijpen wij als 

ouders en willen dat onze kinderen niet aan doen. 

Wij hebben wel het gevoel dat we een verkeerde beeldvorming voorgeschoteld gekregen 

hebben. 

Daarnaast is er heel veel onrust ontstaan, er zijn ook ouder die hun kinderen van school 

willen gaan halen en dat betekend een slechte positie voor onze school in Bantega. 

 Wij zijn een kleine school van 53 leerlingen met drie klassen. Groep 1/2/3,  groep 4/5/6 en 

groep 7/8. 

Een klas minder betekend ook meer werk druk op de andere leerkrachten en volgens ons 

zijn er nog meer praktische problemen die er dan komen. 
  
Wij als ouders wouden de GMR op de hoogte stellen, bij deze dus. 

Wij zien graag een reactie tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 

De ouders van groep 8 de ABBS de Reinboge te Bantega 


