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Mededelingen dagelijks bestuur 

De GMR/MR avond van 27 januari is gezien de lockdown afgelast. We willen graag inventariseren bij 

de MR'en waar de behoeftes liggen wat betreft onderwerpen voor de bijeenkomsten. Daarom heeft 

de GMR aan alle MR'en een enquête verstuurd. We willen iedereen bedanken voor het invullen.  

Op 26 mei staat de eerstvolgende GMR/MR avond gepland. Tijdens deze avond hopen we o.a. met 

elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die door de MR'en in de enquête zijn ingevuld. Denk 

hierbij aan Hallo Wereld, de coronaperikelen, onderhoud van de schoolgebouwen of het VOG-beleid 

van de scholen. Wel moeten we ook deze keer weer een slag om de arm houden in verband met de 

Coronamaatregelen voor bijeenkomsten. Binnenkort kijken we wat mogelijk is en hoe we deze avond 

het best vorm kunnen geven. De MR’en ontvangen spoedig een uitnodiging. We hopen op een 

informatieve en gezellige avond. 

OPR-lid / Passend Onderwijs 

In de vorige nieuwsbrief heeft het OPR ouderlid namens de stichting voor de afdeling Steenwijk, 

Renate Koops zich al voorgesteld. Op 9 februari heeft haar eerste OPR-vergadering plaatsgevonden. 

Tijdens de vergadering van 10 maart hebben we en de bestuurder kennisgemaakt met Renate. Ze 

heeft zin om aan de slag te gaan in de OPR. Passend Onderwijs is een thema waar Stéphennie en de 

bestuurder ook mee bezig zijn. Op het moment wordt de ondersteuningsroute scherper afgebakend 

en inzichtelijker gemaakt. Hier volgt nog een (beslis)document over. De GMR gaat aankomende tijd 

graag met Renate, Stéphennie en de bestuurder in gesprek over het Passend Onderwijs binnen de 

Stichting.  

Benoeming nieuw bestuurder  

Per 1 april heeft de Raad van Toezicht een nieuwe bestuurder voor Stichting Op Kop benoemd. Zowel 

de adviescommissie als de selectiecommissie heeft unaniem haar voorkeur uitgesproken voor de 

benoeming van Wim Bok als bestuurder. Beide commissies waren vertegenwoordigd door leden van 

de GMR. In aansluiting op de sollicitatiegesprekken van 24 februari jl. heeft ook de gehele GMR een 

positief advies afgegeven. 

 

 

 

 



 

Mededelingen (interim) bestuurder 

In de week van de februari vergadering hebben de scholen te horen gekregen dat ze per 8 februari 

weer opengaan. Samen met Herman bespreken we de opening en de verschillende overleggen die 

daarover nog plaatsvinden. Herman benadrukt dat het veilig, verantwoord en werkbaar moet zijn. Er 

is contact gezocht met Accrete om samen de richtlijnen af te stemmen. Er is gezamenlijk een brief 

opgesteld voor de ouders.  

Aanbesteding laptops 

De laptops voor de leerkrachten zijn in aanbesteding. Wanneer we deze kunnen verwachten is nog 

niet helemaal duidelijk. Hopelijk wordt dit voor de zomer.  

Gesprek met HR-Adviseur 

In de februari vergadering maakt de GMR kennis met de nieuwe HR-adviseur van Op Kop, Ingrid 

Tissingh. Na een voorstelrondje nemen we diverse lopende zaken op HR-gebied met haar door en de 

planning welke stukken we wanneer kunnen verwachten.  

We stellen Ingrid de vraag van de rol van een directeur als preventiemedewerker. De GMR vraagt zich 

af wat er gebeurt als de directeur en medewerker een verstoorde werkrelatie hebben of als de 

directeur onderdeel van het conflict is wat dan de bedoeling is. Mogelijk kan de vertrouwenspersoon 

dan de rol van preventiemedewerker vervullen. Het stuk wordt door Ingrid aangevuld met extra 

informatie over wat te doen wanneer bovenstaande van toepassing is. Het wordt dan weer opnieuw 

aangeboden aan de expertgroep personeel van de GMR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Besluitvorming 

VOG 

We zijn binnen de GMR in gesprek over het VOG-beleid van de stichting. Dit gaat met name over de 

VOG’s voor stagiaires. Is dit wel of niet voor alle stagiaires wenselijk? We gaan het hier tijdens de 

volgende vergadering verder over hebben en hopelijk is hierover snel meer duidelijk.  

Leiderschap in verbondenheid 

De GMR heeft voor de vergadering van maart de rapportage van de ontwikkelassessments van de 

locatie coördinatoren en clusterdirecteuren ontvangen. Het is een groot document met veel 

informatie die bij de GMR veel vragen oproept. De GMR wil benadrukken dat ze het belangrijk vindt 

dat de procedure met de locatie coördinatoren zorgvuldig opgepakt wordt en het proces goed 

begeleid moet worden. Doordat de GMR nog meerdere vragen heeft is het geven van advies nog niet 

mogelijk. Ondertussen is Ingrid Tissingh bezig met het herschrijven van het taakbeleid van de LC’ers. 

Dit doet zij in overleg met de LC’ers. We zijn er als GMR waakzaam op dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat 

voor de LC’ers duidelijk is wat er van hen verwacht wordt en hoe groot hun taak is. Zo moet de taak 

voor een LC’er binnen 0,1FTE passen, wat op dit moment nog niet binnen alle scholen lukt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bespreekpunten 

Draaiboek Hallo Wereld 

De GMR heeft van Karin het draaiboek ontvangen van Hallo Wereld. We gaan met een 

personeelsgeleding in gesprek met de coördinatoren van Hallo Wereld om meer te weten te komen 

over de opzet en de werkwijze van Hallo Wereld. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier een 

update over te kunnen geven. 

Reminder stakingsgeld 

Van een paar scholen heeft de GMR inmiddels een idee ontvangen voor het besteden van het 

stakingsgeld. Echter nog niet van alle scholen. Iedere school binnen Op Kop mocht voor een bedrag 

van €1540,- iets (zichtbaars) aanschaffen voor de leerlingen. Het geld moest besteed worden in 

kalenderjaar 2020. Wij gaan er daarom vanuit dat dit inmiddels gedaan is en we zijn dan ook erg 

benieuwd naar de aangeschafte middelen. Hierbij dan ook het verzoek om dit, graag met foto's, te 

delen met ons. Dat kan door een mail te sturen naar secretaris.gmr@stichtingopkop.nl 
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Jaarverslag GMR 

Veelbewogen jaar 

Het jaar was goed en wel van start gegaan en toen kwam Corona om de hoek kijken. We hebben 

ervaren dat zowel de scholen als wijzelf snel moesten schakelen en moesten wennen aan een andere 

manier van werken. Van elkaar fysiek ontmoeten op het stafbureau, naar met elkaar vergaderen 

vanuit ons eigen huis via Teams. Het was even wennen, maar inmiddels is het alsof het nooit anders 

is geweest. Daarnaast kregen we door ziekte opnieuw te maken met een interim bestuurder. In de 

laatste maanden van het jaar nam de directeur bestuurder afscheid en werd de procedure door de 

RvT opgestart voor de werving en selectie van een nieuwe bestuurder voor stichting Op Kop.  

Elkaar ontmoeten 

In januari was er een vruchtbare bijeenkomst tussen de voorzitters van de MR'en en het dagelijks 

bestuur van de GMR. Een drukbezochte avond waarin we met elkaar het gesprek zijn aangegaan over 

o.a. het clustermodel. Wat is ieders ervaring? Hoe loopt het in elk cluster? De tweede bijeenkomst 

van het jaar tussen de GMR met de MR’en kon door de geldende Corona maatregelen helaas niet 

doorgaan. Komend jaar hopen we weer een bijeenkomst te kunnen organiseren voor de voltallige 

MR'en en de GMR van Op Kop. 

Het dagelijks bestuur van de GMR ontmoette zoals gebruikelijk in de eerste dagen van het jaar een 

delegatie van de RvT. Ook deze tweede bijeenkomst kon niet doorgaan. We waren gezamenlijk 

voornemens de bijeenkomst in te halen aan het begin van het schooljaar, maar helaas was de situatie 

rondom Corona niet voldoende verbeterd. Wel hebben de GMR en de RvT dit jaar veelvuldig contact 

gehad over de gang van zaken rond de bestuurder. En zijn we mede daardoor beter op elkaar 

ingespeeld geraakt.  

Participatie 

De GMR heeft dit jaar met meerdere stukken ingestemd of een advies gegeven. De GMR werd in 2020 

al vroeg betrokken bij diverse onderwerpen. Steeds meer wordt de samenwerking opgezocht tussen 

de expertteams. Dit zorgt voor meer duidelijkheid, korte lijntjes en een goed beeld van de stukken, 

zodat de GMR makkelijker een besluit kan nemen. 

Voorbeelden van stukken waar de GMR heeft ingestemd/ een positief advies heeft gegeven zijn o.a.:  

• Het strategisch beleidsplan 2020-2023; 

• Het nieuw opgestelde functieboek. Waarin o.a. wijzigingen zijn aangebracht voor directeuren 

en onderwijsondersteunend personeel; 



• Het allocatiemodel; 

• De begroting van 2021-2025 en het meerjarenbestuursformatieplan;  

• Diverse CAO-wijzigingen zoals een nieuwe verlofregeling en reiskostenvergoeding.  

 

GMR 2.0. 

Naast de perikelen rondom corona, het beoordelen van diverse beleidsstukken is de GMR ook druk 

geweest met de verdere interne inrichting. Zo is de samenstelling van de GMR verandert: er hebben 

drie leden afscheid genomen en er zijn twee nieuwe leden welkom geheten. Daarnaast zijn de taken 

en rollen weer opnieuw onder de leden verdeeld en is ieder lid gekoppeld aan een cluster als 

contactpersoon.  

Hiervoor heeft de GMR ook een nieuw medezeggenschapsstatuut en GMR-regelement vastgesteld. 

En is er een handboek met daarin de "manieren van de GMR" gemaakt. In 2019 was hier al een start 

mee gemaakt, maar begin 2020 zijn de documenten afgerond en vastgesteld. Het handboek is voor 

nieuwe leden een handig middel om de gebruiken/werkwijze van de GMR eigen te maken.  

Zie hiervoor ook: www.stichtingopkop.nl/over-ons/medezeggenschap/  

Vooruitblik 

Zoals hierboven te lezen was 2020 een veelbewogen jaar. Een andere manier van werken, een nieuwe 

samenstelling en veel stukken die de agenda hebben gepasseerd. De GMR kijkt uit naar het nieuwe 

jaar en hoopt dan haar achterban weer te kunnen ontmoeten! 

Uiteraard houden wij jullie ook dit jaar met plezier op de hoogte. Lees hiervoor de nieuwsbrief die na 

iedere vergadering verschijnt. Heeft u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen aan de GMR? Stuur 

dan een mail naar secretaris.gmr@stichtingopkop.nl .   
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Vacatures  GMR 

Van drie ouderleden en twee personeelsleden van de GMR van Stichting op Kop loopt dit jaar de eerste 

termijn van drie jaar af. Mocht jij interesse hebben om lid te worden van de GMR, laat het ons dan 

weten.  

Wat doet de GMR?  

De leden van de GMR worden door de medezeggenschapsraden (MR’en) rechtstreeks uit de ouders 

en personeelsleden van de Stichting Op Kop scholen gekozen. De samenstelling van de GMR bestaat 

uit 8 personen; 4 ouderleden en 4 personeelsleden. De GMR toetst beleidsvoorstellen van de stichting 

die voor alle scholen of een meerderheid van de scholen worden opgesteld. En heeft hierbij een aantal 

wettelijke rechten zoals initiatief-, advies- en/of instemmingsrecht.   

De GMR komt ca. achtmaal per jaar bijeen om te vergaderen in Giethoorn (momenteel via Teams). 

Voor de continuïteit en besluitvorming is het van groot belang dat de leden aanwezig zijn bij een 

meerderheid van de vergaderingen. Daarnaast zijn er de overlegmomenten met de Raad van Toezicht 

en de MR’en. Ook kunnen er extra bijeenkomsten zijn met de expertgroepen. De expertgroepen 

komen bijeen wanneer een onderwerp dat vraagt, waar en wanneer wordt in onderling overleg 

bepaald.   

De GMR heeft een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Stichting.   

De GMR heeft een professionaliseringsslag gemaakt en bestaat uit een enthousiaste groep mensen 

die als doel hebben een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed onderwijs binnen Stichting op Kop. 

Van vijf leden van de GMR van Stichting op Kop loopt dit jaar de eerste termijn van drie jaar af. 

Afhankelijk van het aantal sollicitanten zal er een verkiezing gehouden worden, waarbij de leden van 

de MR’en van de scholen mogen stemmen. Wanneer blijkt dat deze verkiezing noodzakelijk is, zullen 

we een datum en werkwijze communiceren.   

Lijkt het jou interessant om een bijdrage te leveren aan de GMR?   

Dan ontvangen wij graag je reactie voor 24 mei 2021. Mocht je vragen hebben of meer willen weten 

over de inhoud van het lidmaatschap, neem dan contact op met Nienke van der Ploeg 

(nienke.vanderploeg@stichtingopkop.nl) of Ellen Holtmann (ellen.holtmann@stichtingopkop.nl). 

Ouders komen in aanmerking voor presentiegeld per deelgenomen vergadering en 

reiskostenvergoeding. Het personeel krijgt een uitbreiding in uren gedurende de zittingsperiode en 

reiskostenvergoeding.  
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De volgende reguliere vergadering vindt plaats op 22 april 

 

 

 

 

Contact 

Vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? 

Mail dan naar: rianne.barelds@stichtingopkop.nl  

 

Een vraag voor de secretaris? 

Mail dan naar: secretaris.gmr@stichtingopkop.nl   
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