
Verslag vergadering GMR Onderwijs Primair 30-01-2020 
 
Datum  : donderdag 20 januari 2020  
Tijd  : GMR vergadering 19.30-21.30 uur 
Locatie  : Bestuursbureau  
Aanwezig : GMR, bestuurder Liesbeth Augustijn 

 
1. Welkom en mededelingen 

Er zijn 4 afmeldingen. 
Aan de agenda is het “Athena-onderwijs” toegevoegd. 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, waarbij de gebruiksvriendelijkheid wordt verbeterd. 
 

2. Notulen 
Geen op- of aanmerkingen op de notulen. 
 
In de vergadering van 25 juni is gesproken over het dossieropbouw binnen het gesprekkencyclus. Er 
wordt aandacht gevraagd voor de overdracht van het dossier tussen scholen binnen het 
mobiliteitsplan. In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren. 
 

3. Toelichting op gang van zaken begroting 2020-2024, inclusief negatieve advisering 
aantal begrotingen van individuele scholen en mail Mirjam den Heijer  

De wijze waarop de begroting tot stand is gekomen niet bij alle scholen voldoende transparant 
geweest en tijdig opgepakt. De samenwerking met het stafbureau werd als negatief ervaren. Vanuit 
de GMR wordt geadviseerd om als MR het gesprek aan te gaan met het stafbureau. 
 
In de begroting zijn doelen omschreven om te besparen. Hierbij is rekening gehouden met de 
haalbaarheid van deze doelen op de korte en middellange termijn. De financiële commissie heeft, na 
de bespreking van de begroting met het MT en de RvT, akkoord gegeven op de begroting. De 
resultaten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de versie uit december, wel is de onderbouwing ervan 
verbeterd. De rol van de RvT bij de bijstelling van de begroting wordt als positief ervaren. 
 

4. GMR jaarverslag en financieel verslag, wat is de status, wie doet wat? 
Het dagelijks bestuur stelt het jaarverslag op. 
 

5. Huishoudelijk reglement, Medezeggenschapreglement en statuut 
Voor het medezeggenschapreglement heeft de MT-ondersteuner een bijdrage geleverd.  Voor de 
overige documenten wordt besloten om externe ondersteuning in te schakelen. RB, CvO en ER gaan 
met deze adviseur aan de slag om deze af te ronden.  
 

6. Bezoek VOO 
Er is gevraagd om overleg met de GMR. Er wordt om een aantal data. TvH en MvG hebben in principe 
interesse om aan te sluiten.  
 
Overige agendapunten in aanwezigheid bestuurder 

7. Algemeen mededelingen 
De kinderen van de Emmaschool worden op dit moment ingeënt tegen de geelzucht. Vooralsnog 
treft dit nog geen andere scholen. 
 
Er is vanmiddag gesproken over de stakingen in het onderwijs en de werkdruk die de medewerkers 
ervaren.  
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De verwachting is dat er medio februari bekend is wat de hoogte is van de niet uitbetaalde lonen 
tijdens de staking. De GMR wordt hierover geïnformeerd, opdat gezocht kan worden naar 
mogelijkheden voor de besteding.  
 

8. Athena-Onderwijs 
Het traject voor de implementatie van het Athena-Onderwijs heeft nog niet het gewenste resultaat 
opgeleverd. Interventie is nodig om de kwaliteit van het hoger begaafden (HB)-onderwijs te 
behouden. Er wordt onderzocht of hierbij andere adviseurs kunnen worden ingeschakeld. Dit 
betekent dat het onderwijs onder een andere naam wordt voortgezet. De ouders worden hier nauw 
bij betrokken. 
Voor de andere scholen wordt een strategie opgesteld om gelijk op te kunnen trekken met de plus 
groepen met lef en de signalering te verbeteren. 
 

9. Stand van zaken samenwerking PO-VO en 3 scenario’s strategische verkenning 
De meningen over de mogelijkheden voor de samenwerking zijn verdeeld tussen de verschillende 
betrokken school(besturen) en vertegenwoordigers die bij de presentatie aanwezig waren. Er wordt 
door alle betrokkenen wel mogelijkheden voor samenwerking gezien.  
De bestuurder wil nog niet ingaan op de samenwerking, omdat de mogelijkheden voor 
samenwerking binnen het PO nog niet zijn onderzocht. Ze heeft bij de VO-schoolbesturen 
aangegeven dat ze hier een jaar de tijd voor nodig heeft. Hierbij zijn in principe 3 scenario’s te 
onderscheiden die nog nader worden uitgewerkt. 
Tegelijkertijd is het vooral belangrijk dat er gewerkt wordt aan stabiliteit en kwaliteit van de 
organisatie van Onderwijs Primair zelf. 
 

10. Instemming gemeenteraad fusie Prins Bernhardschool – Het Schateiland 
Het college heeft ingestemd met de fusie van de Prins Bernhardschool en Het Schateiland. De 
discussie ging uiteindelijk vooral om het gebouw. Het is wel nodig dat de leerlingen en ouders die nu 
nog op de Prins Bernhardschool zitten voldoende vertrouwen hebben in kwaliteit van de begeleiding 
op de fusieschool op de locatie van Het Schateiland. Hierop wordt ingezet. 
 

11. Bestuurlijk commitment om te komen tot samenwerkingsschool De Vlisterstroom – 
Sint Catharina (De Groeiling). 

Het overleg is nog in een aftastende fase omdat het leerlingenaantal nog steeds aanleiding hiertoe 
geeft. Eerdere gesprekken zijn destijds op niets uitgelopen. 
 

12. Inspectiebezoek 9 maart 2020 
Er wordt al met een externe adviseur voorbereid op de inspectie. Binnen het team wordt al wel 
gemerkt dat de vooraankondiging van het bezoek leidt tot een kritische blik op de eigen kwaliteit. 
 

13. W.v.t.t.k. 
Het lijkt erop dat de negatieve resultaten over 2019 iets positiever kunnen worden bijgesteld. Dit 
komt bij de volgende vergadering aan de orde. 
 

14. Sluiting 
De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten. 


