
Notulen GMR vergadering 7 april 2015 

 

Aanwezig: Eric Verschut, Jildou Loen, Daniella de Bie, Karin van Dam, Johannes Krol, Anke 

Kloosterman, Jacco Dijkstra. 

Afwezig met kennisgeving: Hannie van der Veen, Anke Rijpkema, Tineke Lip. 

Afwezig zonder kennisgeving: Anneke Muntendam. 

 

 

Vaststelling van de agenda 

Daniella de Bie heeft een artikel over de situatie rondom medezeggenschap bij Stichting Openbaar 

Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG), waaruit blijkt dat de situatie van de GMR van Stichting 

SOOOG vergelijkbaar is met de situatie bij GMR Gearhing. Dit artikel wordt besproken bij het 

agendapunt mededelingen en ingekomen stukken.  

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

- Mailwisseling met communicatiedeskundige Jan Scholten (communicatiebureau SCAI). 

Het dagelijks bestuur heeft communicatiedeskundige Jan Scholten benaderd om de 

communicatie rondom de komende verkiezingen te begeleiden. Dhr. Scholten begeleidt ook 

Stichting Gearhing op het gebied van communicatie. Er is door de GMR een offerte 

aangevraagd en deze offerte is inmiddels akkoord bevonden.  

- Mail van de MR van OBS de Welle te Koudum. 

De MR van OBS de Welle heeft een mail gestuurd naar het College van Bestuur in verband 

met een eventuele versnelde fusie met CBS it Grovestinshof. De MR van OBS de Welle 

adviseert het gezaghebbende bestuur om niet versneld, per 01-08-2106 te fuseren. De GMR 

heeft de mail ter informatie aangenomen. Het dagelijks bestuur heeft de inhoud van de mail 

besproken met het College van Bestuur. Het College van Bestuur zal dit met de betreffende 

MR opnemen.  

- Artikel vanuit tijdschrift School! Magazine voor het openbaar onderwijs over situatie rondom 

GMR en medezeggenschap in Oost-Groningen.  

De GMR van Stichting SOOOG zit in een vergelijkbare situatie als de GMR Gearhing. We 

denken dat het een goed idee is om contact te zoeken met deze GMR en ervaringen uit te 

wisselen. Jildou Loen zal contact opnemen met de vicevoorzitter van de GMR van Stichting 

SOOOG. 

 

Terugkoppeling overleg met CvB over proactieve rol GMR  

Informatie van voorzitter en vice-voorzitter 

Er is op 30 maart jl. een gesprek geweest tussen het dagelijks bestuur van de GMR en het College van 

Bestuur. Hierbij kwam de volgende vragen aan de orde: hoe kunnen we als GMR proactiever zijn en 

hoe kan het College van Bestuur daar bij helpen? Is het bijvoorbeeld mogelijk om stukken eerder aan 

te leveren? Het CvB geeft aan dat dat heel lastig is, omdat stukken een vaste doorlooptijd hebben. 

Eerder mailen is vaak niet mogelijk. Het idee is om als GMR, na een uitleg door het CvB rondom een 

ingekomen stuk met advies- of instemmingsrecht, eerst met de GMR intern over de inhoud te 

overleggen en de volgende vergadering pas een besluit te nemen met betrekking tot instemming of 

advies. De volgende vergadering zou er dan ook gelegenheid zijn tot het opnieuw stellen van vragen 

alvorens een definitief besluit genomen wordt. We moeten dan wel in ogenschouw nemen dat we de 

datum op aangeleverde stukken goed in de gaten moeten houden, zodat we niet buiten de beslistermijn 

komen. De GMR heeft zes weken de tijd om al dan niet in te stemmen of een positief of negatief 

advies te geven.  

De GMR heeft niet de intentie te gaan werken in commissies. Als we met commissies gaan werken, 

zijn we bang dat we een deel van commitment van leden gaan missen die geen zitting nemen in een 

bepaalde commissie. We missen in dat geval de betrokkenheid van alle leden.  

De GMR zou graag wat eerder bij te ontwikkelen beleid betrokken willen worden en kunnen 

meedenken. Dit komt de proactieve rol van de GMR ten goede.  

 



Om de communicatielijnen tussen leden van de GMR onderling korter te maken, wordt er een GMR-

appgroep opgericht. De secretaris zal deze beheren.  

 

Alex Peltekian heeft aangegeven dat hij graag twee ouderleden van de GMR wil uitnodigen om zitting 

te nemen in de regiegroep ‘Nieuwe vormen van Kennisoverdracht’. Johannes Krol en Jacco Dijkstra 

willen graag weten hoeveel tijd het vraagt in verband met werkzaamheden. Daniella de Bie vraagt dit 

na bij Alex en zij zal beide vervolgens informeren, zodat Johannes en Jacco een besluit kunnen nemen. 

 

Verkiezingen GMR 

Informatie stand van zaken. Ruimte voor overleg. 

De GMR wil voor de komende verkiezingen een profielschets opstellen voor een GMR-lid. Er wordt 

gekeken of de communicatiedeskundige hierbij betrokken kan worden. Is het ook raadzaam om een 

competentie-profiel samen te stellen van de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de GMR? 

Formeel zijn de regels omtrent de verkiezingen duidelijk en deze liggen vast in het statuut. De GMR 

wil vanuit elk onderwijsteam vertegenwoordigd worden door een ouder en een leerkracht. GMR-leden 

zullen komende tijd waar mogelijk een vergadering van de OMR-en bijwonen om het belang van de 

GMR onder de aandacht te brengen en ze van de komende verkiezingen op de hoogte te stellen. 

We hopen voor de komende verkiezingen op aanmeldingen vanuit elk onderwijsteam. In het meest 

positieve geval melden meerdere personen vanuit één onderwijsteam zich aan. We moeten van tevoren 

helder hebben hoe de verkiezingen vorm gaan hebben. Er moet een stembiljet ontworpen worden, 

waarbij de keuze voor komende nieuwe GMR-leden vanuit alle onderwijsteams mogelijk wordt. Voor 

de komst van de onderwijsteams was deze restrictie er immers nog niet.  

Leden van de GMR worden verkozen door de MR-en. Alle MR-en hebben stemrecht, zij kiezen vanuit 

de aanmeldingen zeven ouders en zeven leerkrachten vanuit verschillende onderwijsteams. Niet alle 

leden van de GMR zijn aftredend. Er zullen een aantal zetels binnen de oudergeleding en 

personeelsgeleding gevuld blijven.  

Vanuit de achterban vernemen we dat niet alle leerkrachten goed op de hoogte zijn van de regelingen 

binnen Gearhing met betrekking tot facilitering van personeelsleden die zitting hebben in de GMR. De 

GMR zal deze regelingen voor personeel de komende tijd goed onder de aandacht brengen.  

 

De GMR is voornemens om het volgende tijdspad met betrekking tot de verkiezingen te volgen, het 

definitieve tijdspad volgt later: 

- Op de vergadering van het DB op 22 april zal een profiel, een oproep en een nieuw te 

ontwerpen stembiljet besproken worden. Het moet duidelijk zijn welke onderwijsteams welke 

oproep dienen te krijgen, is er vanuit het betreffende onderwijsteam een leerkracht of een 

ouder nodig of beide?  

- De vooraankondiging zal z.s.m na de vergadering van het DB naar de betreffende scholen 

verspreid moeten worden. Dit moet voor de meivakantie! Hoe kan de GMR de verkiezingen 

duidelijk vooraankondigen via de mail? Het is zaak dat de mails op tijd verspreid gaan 

worden, omdat het tijdspad krap is. De oproep zal na de meivakantie verspreid worden. 

- Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 29 mei, zodat we rond de vergadering van juni 

kunnen bepalen hoeveel kandidaten er zijn en de stembiljetten kunnen verspreiden. De MR-en 

hebben dan in de maand juni de tijd om te stemmen. Ingevulde stembiljetten moeten dan voor 

22 juni binnen te zijn. 

 

Karin van Dam en Johannes Krol vormen de verkiezingscommissie en zij zullen het voorwerk 

verrichten voor de verkiezingen. Het dagelijks bestuur bespreekt dit op de bijeenkomst van 22 april 

aanstaande.  

 

Rondvraag 

Anke Kloosterman vraagt hoe de agenda van de GMR-vergaderingen openbaar gemaakt kan worden, 

omdat GMR-vergaderingen immers ook openbaar zijn. Kan de agenda een week voor de 

vergaderdatum op de nieuwe site van Gearhing gezet worden? De GMR heeft daar inmiddels een 

platform op de startpagina. De secretaris kijkt of het mogelijk is om de agenda tijdig aanleveren bij de 

secretaresse van het College van Bestuur, zodat zij de agenda op de site van Gearhing kan zetten.  



Eric Verschut is de vergadering van 12 mei aanstaande niet aanwezig. Jildou Loen, vicevoorzitter, zit 

deze vergadering voor. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.18 uur de vergadering. De volgende vergadering is op 12 mei 2015. Dit is 

een week later dan gebruikelijk in verband met de meivakantie. 


