Aanwezig: Robert, Rixt, Juliëtte, Karin, Baukje, Rutger, Alex, Frans, Douwina, Akkelien, Patrick,
Linda, Stijntje, Renske, Iwan

1. Mededelingen/ingekomen stukken
•

Sociaal jaarverslag (ter info)

2. Recente ontwikkelingen & samenwerking
• Instemming fusie (bijlagen FER en fusierapport)
i. Alex geeft een update van de stand van zaken. Op dit moment is het

belangrijk dat de officiële stukken snel bij de betreffende gemeenteraden
liggen, omdat die in de zomer stil liggen.
ii. Rutger geeft een update van de stand van zaken betreffende de statuten
van de nieuwe GMR. Na de vakantie komt er een document. Ook is de
insteek om na de vakantie gezamenlijk op te rekken met de GMR van
Odyssee.
iii. Vraag: in het rapport wordt gesproken over medezeggenschap op 2
niveaus, maar op dit moment is er bij de Gearhing sprake van
medezeggenschap op 3 niveaus. Hoe komt dat in de toekomst?
Antwoord: daar zijn we nog over bezig. Formeel is er bij de Gearhing ook
sprake van medezeggenschap op 2 niveaus omdat de OMR geen formele
status heeft. In de nieuwe situatie zal dat niet veranderen. Het uitgangspunt is
om de nieuwe stichting een GMR met 12 leden te formeren. Daarom worden er
nu geen vacatures ingevuld.
De GMR stemt unaniem in met het voorgenomen besluit tot fusie met Odyssee.
3. Bestuursformatieplan (ter instemming PGMR)
• Juliëtte licht het formatieplan kort toe. Flexibele schil dreigt wel onder de 7 procent

te duiken. Dit heeft te maken met de doorstroom van flex naar vast i.c.m. tekort
aan nieuwe aanwas.
• Vraag: waarom wordt er onderscheid gemaakt bij bijvoorbeeld IB-ers in een
aanstelling voor een ochtend en voor een middag? Dat is sinds de nieuwe CAO
gelijk.
Dat is omdat er voor het komend jaar weer opnieuw gekeken moet worden naar de
verdeling, vanwege de aanstaande fusie.
• Wat wordt er bedoeld met de 0,8 fte voor Project Zuiderzee?
Dat is het project om in Lemmer een tienerschool te starten.
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het BFP.

4. Financieel jaarverslag
• Presentatie door Frans Alma (ter info)
i. Over 2018 heeft de Gearhing een behoorlijk bedrag overgehouden. Dit is te
herleiden naar extra financiële middelen die in het najaar van 2017 en
voorjaar van 2018 vanuit de regering beschikbaar zijn gekomen. Deze
waren dus niet in de begroting meegenomen, maar zijn wel (vrijwel)
volledig terecht gekomen bij de personele middelen (op de werkvloer).
5. Tevredenheidsonderzoek
• Presentatie Rixt Dijksma (ter info)
i. Rixt houdt een presentatie over de uitkomsten van het
tevredenheidsonderzoek van het afgelopen najaar, met als belangrijkste
uitkomsten dat de leerlingen, de ouders en de leerkrachten van Gearhingscholen erg tevreden zijn met de school. De eindcijfers liggen mooi boven
het landelijk gemiddelde.
6. w.v.t.t.k.
• Linda, Robert, Karin worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de GMR.
Henriëtte had al eerder een bedankje ontvangen.
•

Sluiting
i.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

