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Mededelingen 

Directeur-bestuurder/ Dagelijks bestuur 

Deze vergadering is de directeur bestuurder er niet bij. Vooraf heeft het dagelijks bestuur de 

mededelingen schriftelijk ontvangen.  

Vacatures 

Ronde 5 is inmiddels rondgestuurd. De interne vacatures worden redelijk ingevuld. Er ontstaat wel 

eventueel een uitdaging bij eventuele uitbreidingen van de formatie i.v.m. de NPO gelden.  

Vergadering RvT 

Op dinsdagavond 18 mei heeft er een (online) bijeenkomst plaatsgevonden met een geleding van de 

RvT en de GMR. Op de agenda stond o.a. het kennismaken met het nieuwe Rvt lid, Remco Peters, en 

Alex Dul als nieuwe voorzitter. Daarnaast hebben we samen de afgelopen periode geëvalueerd en 

hebben we vooruitgekeken naar het komende schooljaar. Begin volgend schooljaar willen we 

gezamenlijk een informele bijeenkomst plannen om met de voltallige RvT en GMR samen te komen 

en dan wat dieper op het nieuwe schooljaar in te gaan.  

 

NPO-gelden  

De scholen moeten een plan opstellen voor de besteding van de NPO-gelden. Zie voor meer 

informatie over het NPO verderop in de nieuwsbrief. De NPO-gelden staan elk GKO op het 

programma. Besproken wordt of men uit de voeten kan met de menukaart. Wat zijn daarnaast de 

juiste interventies? Tevens wordt er gekeken naar de plannen die er al lagen bij de scholen, deze 

kunnen nu mogelijk gefaciliteerd worden. Dit wordt dan waar mogelijk opgenomen in de 

jaarplannen. De inzet is substantieel beter onderwijs. Volgens het tijdspad van het ministerie OCW is 

het schoolprogramma vastgesteld voor de start van het nieuwe schooljaar. Het zou daarbij mooi zijn 

als alle scholen op hoofdlijnen de keuzes gemaakt hebben voor de zomervakantie. En dat er hiervoor 

voldoende draagvlak bij de interne partijen is gecreëerd.  

Zie verderop in de nieuwsbrief voor extra informatie over de NPO- gelden. 

 

 



 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Het NPO is er voor het herstel van en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Er 

gaat zo’n ongeveer €5,8 miljard naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. 

Met het extra geld kunnen o.a. de scholen hun leerlingen en leraren helpen coronavertragingen aan 

te pakken.   

Vanaf komend schooljaar (2021-2022) krijgt iedere school per leerling ongeveer €700,-. Dit is voor 

een eigen schoolprogramma. Daarnaast is er extra geld voor scholen waarbij de problemen groter 

zijn dan gemiddeld.  

Schoolscan 

Het ministerie heeft in maart een brief aan alle scholen gestuurd. Hierin stond 

een eerste uitleg (zie hier). De school brengt d.m.v. een schoolscan in beeld wat 

de leerlingen en de school nodig heeft om de coronavertragingen in te kunnen 

lopen. De schoolscan draait niet alleen om toets resultaten, maar om de brede 

impact van corona, de veerkrachten en de mogelijkheden van de school en haar 

partners.  

Menukaart 

Een goede analyse, die uit de schoolscan komt, helpt bij het kiezen van de juiste (passende) 

interventies. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft een menukaart 

gepubliceerd. In deze menukaart staan de verschillende interventies genoemd waaruit gekozen kan 

worden. Dit zijn allemaal interventies waar, uit internationaal onderzoek, is gebleken dat ze effectief 

zijn. In Nederland worden ze gezien als kansrijke interventies bij de aanpak van coronavertragingen 

in alle onderwijssoorten in het funderend onderwijs.  

De interventies zijn onderverdeeld in de volgende deelgebieden: 

 Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis 

en vaardigheden bij te spijkeren; 

 Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren; 

 Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen; 

 Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen; 

 (Extra) inzet van personeel en ondersteuning; 

 Faciliteiten en randvoorwaarden. 

 

 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/documenten/publicaties/2021/03/23/brief-aan-scholen-over-nationaal-programma-onderwijs
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/schoolscan
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart


De rol van de MR  

De schoolleiding en de MR hebben, bij de planvorming en uitvoering van 

de plannen, een proactieve rol. Al bij het maken van de schoolscan kan er 

samen worden opgetrokken. Het uitgangspunt is dat de schoolbesturen en 

scholen (in samenspraak met de medezeggenschap) tot de juiste keuzes 

komen voor de besteding van de middelen. De MR heeft daarnaast 

instemmingsrecht wat betreft de besteding van de middelen. 

Sterk Medezeggenschap heeft een handreiking voor MR’en gepubliceerd. 

Hierin vind je een dialoogplaat “Advies- en instemmingsrechten Nationaal Programma Onderwijs”. 

Dit kan mogelijk helpen om, bij het doorlopen van het proces van het NPO, zowel het personeel als 

ouders en leerlingen te betrekken.  

Wil je nog meer weten over de rol van Medezeggenschap en het NPO? Zoals in de vorige nieuwsbrief 

gedeeld is, is er ook een Webinar geweest over de rol van medezeggenschap met het NPO. Hier 

nogmaals de link en de handreiking “Proactief aan de slag met NP Onderwijs”.  

De rol van de GMR 

De GMR heeft in dit verhaal een kleinere rol. In samenspraak kunnen meerdere scholen, het 

schoolbestuur en de medezeggenschap de keuze maken om, een deel van, de besteding van de 

middelen bovenschools in te zetten. Wanneer dit het geval is, heeft de GMR instemmingsrecht.  

 

 

 

https://www.sterkmedezeggenschap.nl/wp-content/uploads/2021/06/Dialoog-Menukaart-NP-Onderwijs-Sterk-Medezeggenschap.pdf
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/terugblik-webinar-achterstanden-en-de-rol-van-medezeggenschap/
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/handreiking-proactief-aan-de-slag-met-np-onderwijs/


 

Demo MR-academie 

De GMR kreeg vooraf aan de vergadering een demo van een vertegenwoordiger van de MR-

academie.  

De MR-academie is een online academie voor medezeggenschapsraden in o.a. het primair 

onderwijs. De academie is er om de MR’en te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk.  

De GMR wordt tijdens de demo wegwijs gemaakt door het online platform. De online academie is 

een online leer- en kennisdeelomgeving voor de MR.  

Het platform bevat o.a.: 

 Meerdere e-learning modules; waaronder een start module voor beginnende MR-leden, één 

over het activiteitenplan en de MR en haar achterban; 

o Dit is constant in ontwikkeling, er wordt ongeveer elk jaar een nieuwe e-learning 

toegevoegd.  

 Een bibliotheek met allerlei model documenten en handreikingen; zoals het 

medezeggenschapsstatuut; 

 Chatfunctie en een forum; je kan via de chat om advies vragen. 

Daarnaast worden er maandelijks mini-colleges 

geplaatst (video met tekst). Elke keer heeft het 

minicollege een onderwerp wat op dat moment 

speelt of past in de jaarplanning van een MR.  

De GMR gaat uitzoeken hoe we dit mogelijk als 

stichting kunnen inzetten om zo de MR’en 

laagdrempelig de mogelijkheid te geven om zichzelf 

en de MR up-to-date te houden. Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

 

https://mracademie.nl/
https://mracademie.nl/


 

Bespreekpunten 

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 

Per 1 augustus 2021 wordt de wet vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) 

aangescherpt. De aangescherpte wet staat als volgt vermeld:  

 “Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Als ouders deze 

bijdrage niet voldoen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen 

alternatief bieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de 

school worden betaald (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021).”  

De school is daarnaast verplicht om deze wijziging op te nemen in de schoolgids en het schoolplan. 

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op het 

schoolkostenbeleid en de hoogte en bestemming van de vrijwillige 

ouderbijdrage. De O.R. kan eventueel een buffer opbouwen om de 

kosten op te vangen. Iedereen moet mee kunnen op schoolreis/kamp. 

Daarnaast heeft de gemeente ook een potje per kind, per jaar, dit 

bedrag verschilt wel per gemeente. Als O.R. zou je eventueel ook een 

fonds kunnen oprichten. 

Anders werven en matchen  

Op donderdagmiddag 3 juni was er een infomiddag over de te volgen procedure van het anders 

werven van clusterdirecteuren. Een aantal leden van de GMR waren hierbij aanwezig. De presentatie 

was duidelijk en uitgebreid. Er gaat gewerkt worden met ambassadeurs van de stichting, de GMR is 

benieuwd wie dit zijn. Daarnaast heeft de directeur bestuurder een mail gestuurd met de vraag 

welke medewerkers vloggers voor de stichting willen worden om zo het werk binnen Op Kop in 

beeld te brengen. Op het moment van vergaderen hadden al 5 vloggers zich gemeld. Aan hen de 

taak om de scholen te laten zien.  

Concept jaarverslag Stichting Op Kop 

De GMR kreeg het jaarverslag als ‘concept’ want het moest nog vastgesteld worden door de RvT. 

Wanneer dit is gebeurd zal het verslag worden gepubliceerd op intranet. Mooi dat de GMR is 

meegenomen in het verslag.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021


Jaarverslag vertrouwenspersoon 

Naast het jaarverslag van Op Kop heeft de GMR ook het jaarverslag van de externe 

vertrouwenspersoon, Yvonne Kamsma, ontvangen. Als vertrouwenspersoon kan Yvonne worden 

benaderd om een betrokkene bij te staan in diverse situaties. Voorbeelden van deze situaties zijn 

o.a.: wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen, er klachten en/of zorgen ontstaan 

rondom situaties van niet gewenst gedrag of wanneer er klachten of vermoedens zijn van een 

zedendelict. Tevens fungeert ze als achterwacht voor de interne contactpersonen.  

Wanneer er trends te zien zijn of er opvallende zaken naar voren komen zal ze aanbevelingen doen 

naar het bestuur. 

Yvonne meldt vervolgens dat het afgelopen jaar, waarin corona veel impact had op het onderwijs, er 

één melding binnen is gekomen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en veiligheid. Dit 

heeft uiteindelijk niet geleid tot een officiële klacht bij de klachtencommissie. 

 

Hallo Wereld 

Nienke en Rianne zijn samen met de drie Coördinatoren (HVO, IVO en GVO) van Hallo Wereld in 

gesprek geweest. De GMR was benieuwd naar de implementatie van Hallo Wereld binnen de 

stichting. Tevens had de GMR vragen over hoe er binnen Hallo Wereld rekening wordt gehouden 

met het openbaar onderwijs binnen de scholen.  

De Hallo Wereld lessen worden gezien als vormende lessen. Er wordt niet iets als waarheid 

gepresenteerd. Maar het is de bedoeling om kinderen te prikkelen en aan het denken te zetten. Het 

wordt gezien als iets waar een kind wat mee kan en wat onderdeel is van een stuk algemene 

ontwikkeling.   

De coördinatoren geven aan dat ze zich binnen de stichting erg 

welkom voelen. Daarnaast vinden ze de nauwe samenwerking tussen 

de Hallo Wereld docenten en de leerkrachten erg waardevol en van 

meerwaarde. De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen en de 

groepsleerkracht. Daarbij is de nauwe samenwerking tussen de 

groepsleerkrachten en de Hallo Wereld docenten dus ook erg 

belangrijk.  

 

 

 



 

Vacature 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) 

is gestopt aan het einde van het vorig 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 z.s.m. je reactie. 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.   

mailto:nienke.vanderploeg@stichtingopkop.nl
mailto:ellen.holtmann@stichtingopkop.nl


 

 

Evaluatie taken en rollen GMR 

Gezamenlijk evalueren alle taken en rollen binnen de GMR van het afgelopen jaar. We komen tot de 

conclusie dat het over algemeen goed gaat. Het vergaderen online is het afgelopen jaar goed 

verlopen.  

Komend schooljaar wil de GMR nog meer werken aan haar zichtbaarheid/PR. Het gedeelte van de 

GMR op de website van Op Kop wordt dan o.a. uitgebreid met foto's van elk lid.  

Met het vertrek van Rianne neemt Nienke de taak nieuwsbrief over. Er is voor gekozen om de 

nieuwsbrief vanaf komend jaar een andere vorm te geven. De nieuwsbrief wordt goed 

ontvangen/gelezen, maar kost in verhouding veel tijd. Nienke denkt na over een andere vorm; het 

resultaat is in de volgende nieuwsbrief te zien.  

Sollicitatiecommissie 

Helaas hebben we nog geen reactie ontvangen van een Onderwijs Ondersteunend Personeelslid 

(OOP’er).  De reactietermijn wordt daarom verlengd. Daarom in de nieuwsbrief nogmaals de 

vacature. 

 

 

 

  



De volgende reguliere vergadering vindt plaats op 16 september 

 

 

Contact 

Vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? 

Mail dan naar: Nienke.vanderPloeg@stichtingopkop.nl  

 

Een vraag voor de secretaris? 

Mail dan naar: secretaris.gmr@stichtingopkop.nl 

 

mailto:Nienke.vanderPloeg@stichtingopkop.nl
mailto:secretaris.gmr@stichtingopkop.nl

