
  
  

Notulen GMR-vergadering 08-05-2019 

 

• Aanwezig: Iwan, Alex, Douwina, Karin, Baukje, Akkelien, Rutger, Robert, Patrick, 

Stijntje, Renske, Linda 

• Afwezig (m.k.): Henriëtte 

  

2. Mededelingen/ingekomen stukken  

 

• Vrijgekomen stakingsgelden (1 bijlage + oplegger/ter info) 

i. Ter informatie aangenomen 

• Verslagen vertrouwenspersonen (2 bijlages + oplegger/ter info) 

i. Ter informatie aangenomen 

• Memo (1 bijlage/ter informatie) 

i. Wordt gekoppeld aan punt 4 

 

3. Recente ontwikkelingen & samenwerking  

• Bijpraten over proces fusie vanuit bestuurlijk perspectief 

i. Directeur OT1 is, op detacheerbasis, per mei ook directeur van De Wyken in 

Sneek, een school van Odyssee. Verder komt de ICT-functionaris van 

Odyssee ook op detacheerbasis in dienst bij Gearhing als ICT-man en AVG-

functionaris. 

Overleg met de vijf gemeentes loopt, kost veel tijd, maar ligt op schema. 
 

4. Vakantieregeling 

• Vakantieregeling (1 bijlage + oplegger/ter advies) 

i. GMR geeft een positief advies, met dien verstande dat iedereen bij zijn 

eigen school controleert of de op de bijlage genoemde lesuren kloppen. 

 
 

 

5. GMR na fusie 

• Bijpraten door werkgroep (Douwina/ Rutger) 

i. Statuten van beide GMR-en komen voor een groot deel overeen. Verschil 

zit in regeling vacatievergoeding voor de oudergeleding en de manier 

waarop de vertegenwoordiging geregeld is. 

Voorstel is om te gaan naar een GMR van 12 leden, 6 vanuit Gearhing en 6 

vanuit Odyssee (waarvan 2 uit Harlingen) om een gelijkwaardige 

vertegenwoordiging te realiseren. Ook wordt voorgesteld om in de statuten 

de vacatieregeling, zoals die bij Gearhing gehanteerd wordt, over te nemen 

voor de oudergeleding van de nieuwe GMR. 



Ook wordt er naar gestreefd om de MR-en de mogelijkheid te geven om 

een samenwerkingsverband aan te gaan (bijvoorbeeld een OMR), maar dit 

kan niet verplicht worden. 

 

6. Rondvraag / w.v.t.t.k.  

• Iwan: Is er Gearhingbreed al een beeld van de diverse tevredenheidsonderzoeken? 

i. Ja, die gaan ook besproken worden. 

 

  

7. Sluiting  

• Voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur  

  

  

  


