Notulen GMR vergadering 10 mei 2016

Opening en vaststellen van de agenda
Karin opent de vergadering om 20:00 uur en verwelkomt onze gasten van Zorg van de Zaak
Nel Boonstra, Peter Lijster en Alex Alonso.
Akkeleen en Jacco hebben zicht afgemeld. Iwan komt wat later. Karin is, totdat Iwan aanwezig
is de plaatsvervangende voorzitter.
Presentatie arbeidsdeskundige Jaarverslag Arbodienst
Ter informatie. Nel Boonstra, arbeidsdeskundige. Peter Lijster (Arbeid & Organisatie) komt in
beeld als het individu overstijgt. Werkt veel met OR, leidinggevenden etc. Blijvende
inzetbaarheid is zijn doel. Alex Alonso (accountmanager) zorgt voor relatiebeheer. De cijfers
zijn exclusief de payrollers.
Mededelingen/ingekomen stukken
Alex: Gesprek met de Greiden voortgang: ze zijn na het eerste gesprek, waar ook GMR
afvaardiging bij aanwezig was, nog bij elkaar geweest. De opmerkingen van de critical friends
zijn verwerkt. Eind mei wordt er verder gesproken over nadere invulling van samenwerking.
Scholing BHV
Ter informatie
Jacco is niet aanwezig en hij stelde de vraag of het een functieverzwaring is, maar het is een
onderdeel van de normjaartaak.
Anke: krijg je vrijstelling als je al EHBO’er bent? Dat wordt uitgezocht. Ga geen cursussen
volgen die je al hebt.
Iwan: Gaat het ten koste van iets? Nee, dit gaat niet ten koste van iets. Dit levert meer op dan
dat het kost.
Mogen mensen met een kleinere aanstelling dit ook volgen. Dit kan in overleg.
Bestuur formatieplan
Instemming PGMR
Johannes wil graag op de agenda zien wat levert het nu op wat de status is van ‘leraar neemt
zijn vak terug’. Alex heeft een document met de plannen, stand van zaken voor de Raad van
Toezicht geschreven Wat is er gedaan? Wat moet er nog gedaan worden? Na bespreking met
de RvT wil Alex dit graag delen met de GMR. Gearhing laat een 3 jarig onderzoek uitvoeren
om te kijken wat voor resultaten er na 3 jaar te zien zijn.. Er wordt daartoe momenteel een
nulmeting gedaan in 2 OT’s. Alex wil graag de GMR nog een keer meenemen in de
achterliggende visie.
Linda: hoe zit het met de opheffingsnorm, nu Littenseradiel wordt opgesplitst. Gearhing is een
Stichting samenwerkingsbestuur en geen Stichting openbaar onderwijs. Voor de wet valt
Gearhing onder bijzonder onderwijs, hoewel Gearhing wel veel, maar niet uitsluitend,
openbare scholen heeft.. Dat betekent dat Gearhing zich geen zorgen hoeft te maken over de
opheffingsnorm. Elke gemeente heeft een eigen opheffingsnorm. Kom je onder de
gemeentelijke opheffingsnorm, dan moet je dicht. Maar Gearhing heeft een eigen
opheffingsnorm. Vallen we 3 jaar achtereen onder de gemeentelijke norm, dan moet je een

aanvraag doen bij de gemeente om de eigen opheffingsnorm te kunnen handhaven. Nu een
deel bij Leeuwarden komt, komt er een administratieve last bij. Leeuwarden heeft namelijk een
hogere gemeentelijke opheffingsnorm en zal er eerder ontheffing moeten worden
aangevraagd.
In het functieboek staat een nieuwe functie. Directeur bedrijfsvoering/controller. Wanneer er
nieuwe functies in het functieboek komt, dan wordt dat voorgelegd aan de GMR.
Ict coach: LB schaling.
Het Bestuursformatieplan is geaccordeerd door de PGMR

Facilitering PGMR
Instemming PGMR + vraag aan GMR
We stellen voor om dit te volgen en het na een jaar te evalueren
Douwina vraagt wanneer je voor optie 1 kiest en 2 uren declareert, je minder krijgt dan bij
optie 3. Rob geeft aan dat dat klopt. Dit kan een scheefstand geven. De PGMR gaat hierover
nadenken. Dit is nog niet geaccordeerd door de PGMR, er worden nog schriftelijke vragen
gesteld.

Community
Donderdagochtend baard live en ’s middags Winsum live. Daarna Bantega. Er wordt gestart
met de hogere groepen. Ze gaan eerst 2 weken aan de slag. En om de twee weken wordt er
geëvalueerd en aan de hand daarvan verder ontwikkeld
Rondvraag
Anke nieuwe cao. WWZ, vallen wij daar ook onder. Ja, hier vallen wij onder. Invalkrachten: na
6 invalklussen hebben ze recht op een vaste aanstelling. Gearhing is in overleg met andere
besturen in de buurt om dit op te lossen. De uitwerking volgt nog.
Sluiting
Iwan sluit de vergadering volgende vergadering is 7 juni 2016 om 20:00 in HaJé

