
Geachte leden van de GMR, 
 
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad op dinsdag 6 oktober aanstaande, aanvang 20.00 uur (inloop om 19.45 
uur) in het Hotel Hajé te Joure. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jildou Loen (vicevoorzitter GMR) 
 
 
Agenda 
1. Inloop met koffie en thee. 
 
2. Opening en vaststelling van de agenda. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: 

- Faillissement OSGMetrium en doorstart OSGMetrium onder de nieuwe naam Helder-
Onderwijs. 

- Pensionering Jan Schlaman, informatie van Jacco Dijkstra m.b.t. gesprek met bureau Erik 
Versteeghe Search. 

- Mail met betrekking tot toetreding GMR benoemingsadviescommissie (BAC) nieuw lid 
College van Bestuur (zie tevens agendapunt 4) 

- Namens Jan Schlaman hebben we de Integrale bestuursrapportage Q2 met oplegger en 
aanbiedingsbrief naar de Raad van Toezicht per mail ontvangen. In verband met het 
faillissement van OSG Metrium  is het raadplegen van het grootboek en exploitatie niet 
mogelijk. Een uitputtingsoverzicht van budgetten GMR 2015 kon dientengevolge niet 
aangeleverd worden. 

 
4.  De Raad van Toezicht vraagt de aandacht van de GMR inzake het volgende:  

 ontslag lid van het College van Bestuur Jan Schlaman i.v.m. pensionering 

 werving en selectie nieuwe bestuurder College van Bestuur  

 samenstelling van de BAC en het profiel van de nieuwe bestuurder. Dit in samenhang 
met de visie van de Raad van Toezicht op de inrichting en aansturing van Gearhing in 
de toekomst. 

Hans Werkman (voorzitter Raad van Toezicht) en Marie-Christien van Deursen zijn aanwezig 
om bovenstaande punten toe te lichten vanuit de Raad van Toezicht. Zij doen dit vanuit de 
eigen verantwoordelijkheid die de Raad in deze heeft. Niet alleen vanuit formele 
overwegingen maar ook vanuit de overtuiging dat de Raad waarde hecht aan de zienswijze 
van de GMR in deze. 

 
5.  Evaluatie functieomschrijving van adjunct-directeuren en managers bedrijfsvoering, evenals 

taakomschrijving van loco’s. 
 
6.  Bespreken van beleid binnen Gearhing met betrekking tot eigen identiteit van scholen in 

relatie tot aanschaf van methoden. 
Binnen Gearhing werken we met onderwijsteams. Afspraak was samen te werken waar 
mogelijk, maar dat de identiteit en eigenheid van scholen hierbij wel voorop blijven staan. In 
hoeverre worden methoden onderwijsteambreed aangeschaft en in hoeverre hebben scholen 
hier de vrije keus in? 

 
7.  Nieuwe Cao-po: 40-urige werkweek, aanwezigheid leerkrachten van 8.00 tot 17.00 en beleid 

Gearhing. 
 
8.  Kiezen van een nieuw Dagelijks Bestuur GMR: voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. 
 
9.  Afscheid aftredende leden van de GMR in november 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 


