
Notulen GMR vergadering 3 juni 2014 

 

Aanwezig: Eric Verschut, Daniëlla de Bie, Anke Rijpkema, Tineke Lip, Hannie v.d. Veen, 

Anke Kloosterman, Karin van Dam, Johannes Krol, Bert v.d. Meer, Jacco Dijkstra, Alex 

Peltekian. 

 

Afwezig met kennisgeving: Jildou Loen, Ed Verbeek en Anneke Muntendam.  

 

 

Opening en vaststelling van de agenda 

Het Bestuursformatieplan kan vanavond nog niet besproken worden in de GMR. Door o.a. de 

invoering van Passend Onderwijs en de bekostiging hiervan is het nog niet klaar. Het beleid 

onderliggend aan dit Bestuursformatieplan is echter niet veranderd, er zullen geen 

beleidswijzigingen zijn. Alex Peltekian kan wel al aangeven dat de leerling-leerkrachtratio 

niet zal wijzigen het komend jaar, maar gelijk blijft aan de ratio van afgelopen schooljaar. Per 

groep kan het anders uitpakken, dit is mede afhankelijk van de schoolgrootte. 

Dit punt op de agenda komt voor vanavond verder te vervallen, het zal op de agenda van de 

vergadering van juli opnieuw ter sprake komen. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Bustour GMR-OMR-MR 

Op dinsdag 27 mei jl. heeft er een bustour plaatsgevonden door Friesland langs een aantal van 

de scholen van Gearhing. Vanuit GMR, OMR-en en MR-en zijn er 23 mensen meegegaan. 

Tijdens deze busreis is opiniërend gesproken over het te ontwikkelen Strategisch Beleidsplan. 

 

Aanbesteding van een nieuwe ARBO-dienstverlener, Jildou Loen heeft zitting in de commissie 

De aanbesteding is rond, er is een kandidaat uit naar voren gekomen. Andere partijen hebben 

nog twee weken de tijd om bezwaar te maken (de zogenaamde Alcatel-termijn). Na die tijd 

zal bekend gemaakt worden op welke kandidaat de keus gevallen is. De aanbesteding is 

samen met de stichtingen de Basis (Heerenveen) en Primus (Joure) gedaan en deze is voor de 

komende vier jaar. 

 

P-GMR heeft zitting in de BAC voor overname van personeel op basis van een quotum 

personeel van Renn 4, dit in het kader van een tripartiete overeenkomst Passend Onderwijs 

De sollicitatiegesprekken met betrekking tot overname van personeel op basis van een 

quotum personeel van Renn 4 hebben inmiddels plaatsgevonden. Helaas heeft er geen 

personeelslid vanuit de GMR zitting kunnen nemen in deze BAC. Vanuit Renn4 is een 

personeelslid overgenomen die gespecialiseerd is in gedragsmoeilijkheden. Vanuit het IB-

netwerk is de vraag naar voren gekomen om iemand aan te nemen met expertise op dit gebied. 

De aanname van dit personeelslid staat los van de vacaturestop, omdat dit in het kader van de 

tripartiete overeenkomst een verplichting is.  

 

Scholing van de GMR, definitieve datum is 7 oktober. De scholing begint om 17.00 uur 

(informatie Jildou Loen) 

De scholing voor de leden van de GMR is definitief vastgelegd op 7 oktober 2014. De 

reguliere vergadering komt hierdoor te vervallen. De scholing start op 17.00 uur. Op dit 

moment is de locatie nog niet besproken. Op de eerste vergadering na de zomervakantie zal 

hier meer duidelijkheid over zijn en dan zal de definitieve locatie bekend gemaakt worden. 

  

 



Strategisch Beleidsplan Gearhing 

Opiniërend, in overleg met College van Bestuur 

De GMR heeft met de voorzitter van het College van Bestuur gekeken naar de punten die in 

het Strategisch Beleidsplan 2010-2014 opgenomen zijn. Deze zijn besproken en er is gekeken 

naar welke punten nu nog actueel zijn en welke niet. In hoeverre en op welke punten dient het 

nieuwe Strategisch Beleidsplan aangepast te worden? Waar willen we binnen Gearhing aan 

werken de komende jaren?  

 

De bustour van de GMR, OMR-en en MR-en van 27 mei jl. heeft onder andere aan het licht 

gebracht dat de actuele dilemma’s binnen onderwijs en binnen Gearhing gedeeld worden. We 

stellen ons hierbij de vraag wat voor richtinggevende uitspraken we hierbij kunnen doen. De 

richting die overheerst is het dilemma van de kleine scholen en kwalitatief goed onderwijs, 

wat is het juiste aantal leerlingen om dit mogelijk te maken gezien de krimp in Friesland? 

Vanuit landelijk onderzoek blijkt dat aantal rond de 220 leerlingen te liggen, dat is in 

Friesland in de huidige situatie niet haalbaar. We vragen ons af wanneer een school ‘te klein’ 

wordt.  

 

Er is gekeken naar mogelijkheden van samenwerking tussen scholen en stichtingen. Wat is 

hierbij wenselijk? De weg hier naar toe zal volgens de voorzitter niet top-down opgelegd 

kunnen en moeten worden, maar de wens tot samenwerking moet van onderaf komen, vanuit 

het veld zogezegd. Uitspraken over een minimale schoolgrootte zijn arbitrair, die zijn niet 

gedaan. De vraag vanuit de GMR is in hoeverre het te doen is om bijvoorbeeld vier leerjaren 

in een groep les te geven, zoals een groep 1-2-3-4 of een groep 5-6-7-8. Dit leidt tot een 

discussie, waaruit vanuit de GMR de vraag komt of de grens misschien bij drie groepen in een 

school ligt, wordt een school anders ‘te klein’? 

 

Het grote doel is en blijft kwalitatief goed onderwijs bieden binnen Gearhing. Dit leidt tot de 

vraag in hoeverre we mee willen gaan in de toets-mania vanuit CITO, hoe veel of hoe vaak 

toetsen we de leerlingen? Dit ‘meet’ niet alleen de vorderingen van de leerling, maar de 

kwaliteit van de school wordt hieraan afgemeten en het is ook zeer belangrijk instrument 

geworden voor plaatsing in het middelbaar onderwijs door het gebruik van de 

Plaatsingswijzer.  

 

Een belangrijke factor is in de ogen van de voorzitter van het College van Bestuur de 

leerkracht: “geef de leerkracht zijn vak terug”. Er zijn vier aspecten waar we rekening mee 

moeten houden om dit tot ontwikkeling te brengen:  

- minder administratieve last voor de leerkrachten, 

- werk-gerelateerde factoren, 

- interpersoonlijk vertrouwen, 

- menselijke kenmerken zoals zelfvertrouwen. 

 

De definitie van vertrouwen waarop bovenstaande gestoeld is, luidt: “de intentie om 

kwetsbaarheid te accepteren,  gebaseerd op positieve verwachtingen op intenties van gedrag 

van anderen”. 

Alex Peltekian heeft een groep mensen verzameld die hem hierbij van advies dienen waarin 

onder meer TNO, Universiteit Utrecht, dhr. Luc Stevens en een oud-inspecteur van Onderwijs 

zitting hebben. Bij de verdere ontwikkeling van dit plan wil hij een adviesraad formeren 

bestaande uit leerkrachten en directeuren van de onderwijsteams.  

Dit alles zou hij vervolgens mee willen nemen in de ontwikkeling van het Strategisch 

Beleidsplan van Gearhing voor de komende jaren.  



Hieruit volgt een discussie onder de leden van de GMR en de voorzitter van het College van 

Bestuur over de kwaliteit van onderwijs, de scholen binnen Gearhing en het vak van de 

leerkracht.  

 

Alex Peltekian legt de link met de bustour met leerlingen van de 29 scholen binnen Gearhing 

die onlangs plaatsgevonden heeft. Vanuit de leerlingen komen ideeën naar voren over les met 

computers, tablets, robots et cetera. Het gaat hierbij ook om les op afstand. De kinderen geven 

aan dat ze wel graag naar school gaan. De rol van de leerkracht is en blijft groot. Hierbij is 

digitalisering binnen het (basis)onderwijs wel aan de orde. Er is tijdens een eerdere 

vergadering opiniërend gesproken over een te ontwikkelen Gearhing-Community. Dit past 

binnen het Strategisch Beleidsplan. 

 

In de laatste vergadering voor de zomervakantie zal het Strategisch Beleidsplan op de agenda 

staan. Het definitieve plan wordt dan aan de GMR voorgelegd en besproken met de GMR. De 

GMR heeft instemmingsrecht (of adviesrecht) in deze. Daarna zal het Strategisch Beleidsplan 

voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht. 

 

Rondvraag 

Bert v.d. Weide vertelt dat hij vanuit de  MR ziet dat scholen en/of onderwijsteams zich gaan 

specialiseren. Is dat iets wat vanuit het Beleidsplan vastgelegd wordt? Alex Peltekian 

antwoordt dat scholen met ingang van Passend Onderwijs een profiel moeten hebben (het 

Schoolondersteuningsprofiel) en dat scholen accenten kunnen gaan leggen. Gearhing-breed 

zijn die profielen besproken en in dat kader is het onderdeel van Strategisch Beleidsplan. Hoe 

zorg je ervoor dat dit geborgd kan worden? Gearhing-breed geven de profielen een dekkend 

aanbod voor de leerlingen. Gearhing heeft ook een orthopedagoog in dienst en straks ook een 

gedragsspecialist (vanuit Renn 4). Daarnaast blijft het Expertisecentrum in samenwerking met 

stichting Odyssee bestaan. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.18 uur de vergadering.  

De volgende vergadering van de GMR is op dinsdag 1 juli 2014. Dit is de laatste vergadering 

voor de zomervakantie.  

 

Na de zomervakantie zal de GMR zoals gebruikelijk weer op elke eerste dinsdag van de 

maand vergaderen (tenzij deze dag in een reguliere vakantie valt). De eerstvolgende 

vergadering van de GMR  na de zomervakantie is op 2 september 2014. 


