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Mededelingen 

Dagelijks bestuur 

Zelftests in het onderwijs 

De GMR heeft ingestemd met het voorstel omtrent zelftests in het onderwijs. In het kort kunnen 

medewerkers ervoor kiezen om zich thuis twee keer per week preventief te laten testen. Deze 

testen worden beschikbaar gesteld en in de loop van de komende weken geleverd op de scholen. 

Het preventief testen door middel van een zelftest is helemaal vrijwillig en vertrouwelijk. Het is dus 

niet verplicht om de uitslag van de test te delen met de schoolleider of collega’s. Uitgebreide 

informatie over het zelftesten is te vinden in de brief die verstuurd is met de nieuwsbrief van 

stichting Op Kop.   

 

 

 

 

 

 

Directeur-bestuurder 

Kennismaking en mededelingen nieuwe directeur-bestuurder 

We maken deze vergadering kennis met de nieuwe bestuurder van Op Kop, Wim Bok. Wim stelt 

zichzelf kort voor en geeft aan dat hij een echte onderwijsman is en kinderen maximale kansen wil 

bieden.  

Vacatures clusterdirecteuren 

Binnen Op Kop zijn er op dit moment 3 vacatures voor 

clusterdirecteuren. Omdat gebleken is dat het werven via de geëigende 

kanalen zowel kwantitatief als kwalitatief niet voldoende kandidaten 

oplevert is besloten om de werving voor de directeuren via 



wervingsbureau B&T te doen. B&T heeft het idee voor een prikkelende campagne, waarbij wordt 

uitgegaan van de positieve kanten van het werken bij Stichting Op Kop. Om te zorgen voor kwaliteit 

van de nieuwe directeuren nemen we ruim de tijd om een campagne op te zetten. Dit kost geld en 

tijd, maar zal er hopelijk toe lijden dat we 3 geschikte directeuren kunnen aanstellen die ook voor 

langere tijd aangesteld kunnen worden. Tot die tijd zullen de werkzaamheden van de 3 

clusterdirecteuren waarschijnlijk overgenomen worden door 2 interim-directeuren.   

NPO-gelden  

Zoals velen onder ons vast hebben meegekregen heeft de overheid een groot bedrag beschikbaar 

gesteld om de achterstanden opgelopen door de 2 lockdowns in te halen, de zogeheten NPO-gelden 

(National Programma Onderwijs).  De NPO-gelden zijn bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het 

onderwijs, op het inhalen en compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in 

het onderwijs die het moeilijk heeft.  We gaan binnen de stichting in beeld brengen waar de 

hulpbehoeftes zitten. Waarschijnlijk zal een groot deel van het geld ingezet worden op menskracht 

op de scholen.   

 

 

 

 

  



Besluitvorming 

Code rood en veiligheid 

De afgelopen maanden hebben we 2 keer te maken gehad met extreme weersomstandigheden. Om 

ervoor te zorgen dat er binnen de scholen duidelijk is, hoe er dan gehandeld dient te worden is en 

procedure opgesteld. De GMR heeft hiermee ingestemd.  

Daarbij is ingestemd met de volgende procedure:  

 

 Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD blijven onze scholen die dag 

gesloten en wordt er geen lesgegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra een 

dergelijk alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van kracht.   

 

 Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school verantwoordelijk voor uw kind. 

Uw kind mag alleen naar huis (of met een andere volwassene mee) als u daarvoor 

toestemming hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig naar huis kan, 

blijft uw kind onder toezicht op school totdat dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat 

vermeld op onze website.  

 

 Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de school hierover persoonlijk 

(via Social School, Whatsapp of een andere manier) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is 

geïnformeerd.   

 

 CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem weer, maar deze code geeft 

geen aanleiding om de school te sluiten.  

 

Hopelijk zorgt dit voor voldoende duidelijkheid wanneer zich weer extreme weersomstandigheden 

voor doen.   

 

  



Preventiemedewerker 

Vorige vergadering hebben we vragen gesteld over de rol van de directeur als 

preventiemedewerker. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de directeur en medewerker een verstoorde 

werkrelatie hebben of als de directeur onderdeel van het conflict is? Wanneer dit het geval is kan de 

medewerker terecht bij zowel de interne- en externe vertrouwenspersoon. Daarnaast kan Ingrid 

Tissingh als HR-medewerker ook fungeren als gesprekspartner. Het stuk is deze vergadering opnieuw 

aangeboden aan de GMR en de GMR stemt hier nu mee in. 

 

 

Vergaderingen RvT en MR’en 

Vergadering met de RvT 

Afgelopen dinsdag 18 mei hebben een delegatie van de RvT en GMR elkaar online ontmoet. Vanuit 

de GMR waren Astrid, Wilfried, Edith en Kim aanwezig, zo waren ouders en personeel evenredig 

vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de aanwezige leden betrokken bij verschillende expertgroepen 

van de GMR.  

De RvT werd vertegenwoordigd door de nieuwe voorzitter per 1 april jl, Alex Dul en het nieuwste lid, 

Remco Peeters. Remco Peeters is in april door de gemeenteraden van Steenwijkerland en 

Zwartewaterland benoemd als lid van de RvT. Remco heeft op voordracht van de GMR zitting in de 

RvT, we zijn dan ook nauw betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure.  

Op de agenda stond de kennismaking met Remco, een terugblik op de afgelopen periode en onze 

verwachtingen naar elkaar voor aankomend schooljaar. De vergadering was constructief en 

gemoedelijk. De RvT en GMR hopen elkaar in september weer voltallig en fysiek te ontmoeten om 

de speerpunten voor het nieuwe schooljaar te bespreken. 

 



GMR/MR avond afgelast 

Afgelopen 26 mei stond er weer een bijeenkomst gepland voor de MR en de GMR. De insteek is 

natuurlijk dat dit vruchtbare, nuttige en gezellige bijeenkomsten zijn. Helaas heeft het coronavirus 

ook hier roet in het eten gegooid. We hebben met de GMR uitgebreid overlegd en zijn tot de 

conclusie gekomen dat een onlinebijeenkomst hiervoor niet geschikt is. We hebben dan ook 

besloten om ook deze bijeenkomst door te schuiven naar het volgende schooljaar. We hopen er op 

deze manier voor te zorgen dat we volgend jaar weer 2 nuttige en informatieve avonden kunnen 

organiseren, die echt bijdragen aan de samenwerking tussen de MR'en en de GMR.  

We willen deze avond echter niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. In de mail die aan de 

MR'en is verstuurd is de uitslag van de enquête te vinden. Tevens willen we de MR'en wijzen op de 

handreiking: "proactief aan de slag met NP onderwijs". Een handreiking voor MR'en over de NPO 

gelden. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een online webinar te volgen. Dat kan via deze link. Deze 

Webinar gaat over achterstanden en de rol van de medezeggenschap. De rol van medezeggenschap 

bij achterstanden wordt onderzocht net als hoe je deze uitdagingen aanpakt als MR. Daarnaast 

wordt ook de rol die medezeggenschap speelt bij de wetswijziging van de vrijwillige ouderbijdrage 

besproken. Interessante en actuele onderwerpen, het lezen waard dus! 

Aan het einde van het schooljaar zal er voor alle MR'en een attentie klaarliggen op het stafbureau.  

Wij vragen de directeuren om deze mee te nemen naar de scholen en het namens ons aan jullie te 

geven. 

 

 

  

https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/handreiking-proactief-aan-de-slag-met-np-onderwijs/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.sterkmedezeggenschap.nl%252Fnieuws%252Fterugblik-webinar-achterstanden-en-de-rol-van-medezeggenschap%252F&data=04%7C01%7Ckim.webster%2540stichtingopkop.nl%7C95079b14fa324ca974d108d919eb6ca2%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637569321197782510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%7C1000&sdata=Dmrlk8jClPR2UvcUZjnZPvgygepYmIJA1r4Ow8EQN1A%253D&reserved=0


 

Bespreekpunten 

VOG  

Het advies van de GMR omtrent het VOG-beleid is door de bestuurder getoetst en onderzocht. De 

bestuurder komt tot de conclusie dat we voldoen aan de landelijke richtlijnen en geeft daarnaast 

aan dat een strenger beleid niet zal leiden tot een veiliger omgeving. Ook wordt benadrukt dat de 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeuren. Vanuit de GMR wordt gevraagd of het zinvol is dat 

personeel in dienst van Op Kop met enige regelmaat een nieuwe VOG zou moeten aanvragen. Nu is 

het zo dat personeel 1 keer een VOG dient aan te vragen en daarna nooit meer.  

 

 

  



 

Vacature GMR 

Let op: dit is een aangepaste vacaturetekst! 

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. Het 

derde personeelslid (OOP - Onderwijsondersteunend Personeel) 

stopt aan het einde van het huidige schooljaar. Voor de GMR 

betekent dit concreet dat wij op zoek zijn naar een OOP’er. Bij 

voorkeur van een school die niet vertegenwoordigd is in de GMR. 

Mocht jij interesse hebben om lid te worden van de GMR, laat het 

ons dan z.s.m. weten. Schroom niet om contact op te nemen bij 

vragen! 

 

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 14 juni 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 16 juni 

 

 

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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