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Vergadering 10 november 

Presentatie Kwaliteitskader 
Het eerste half uur van de vergadering staat deze keer in het teken van het kwaliteitskader                
van Stichting Op Kop. We worden (namens het actieteam) door Stephennie Groen            
(onderwijskundig medewerker) meegenomen bij de ontwikkeling van de visie op          
onderwijskwaliteit. De GMR wordt gevraagd mee te denken bij de eerste fase, waarin het              
kader bepaald moet worden. De basis van het kwaliteitskader van Stichting Op Kop is zowel               
het inspectiekader als het strategisch beleidsplan van de stichting. Wat vinden we belangrijk             
vanuit het strategisch beleidsplan? De GMR draagt 3 onderwerpen aan: de school profileert             
zich in haar onderwijsconcept, de IKC ontwikkeling – het aanbod van de doorlopende             
leerlijn, aandacht voor talentontwikkeling-muziek-bewegingsonderwijs.  

 

Mededelingen dagelijks bestuur 

Agenda 
In het weekend voor de vergadering zijn er nog een aantal advies- en             
instemmingsaanvragen binnengekomen. Voor de voortgang binnen de stichting wil de GMR           
de stukken graag deze vergadering behandelen en past de agenda hierop aan. De volgende              
stukken worden toegevoegd: het beleid preventiemedewerker, het voorstel IPAP, het          
functieboek, de regeling omtrent jubilea en bijzondere gebeurtenissen en de          
aandachtspunten formatie en mobiliteit. 

Vertrek Alberto 
Het vertrek van Alberto is voor de vergadering gedeeld met de hele organisatie. De GMR               
was in de aanloop hiernaartoe al door de RvT geïnformeerd in verband met het eventueel               
bestaan van een adviesrecht van de GMR. De GMR heeft hiervoor extern juridisch advies              
ingewonnen en uiteindelijk, net als de RvT, tot de conclusie gekomen dat de GMR geen               
adviesrecht heeft bij een vertrek, met wederzijds goedvinden, van de directeur bestuurder.            
Het gevolg is dat Herman zijn opdracht als interim directeur bestuurder door de RvT is               
verlengd en de zoektocht naar een nieuwe directeur bestuurder begint.  
Lees het vervolg bij de vergadering van 18 november.  

 

 

 

 



Mededelingen (interim) directeur bestuurder 

Begroting 
Voor deze vergadering is de conceptbegroting in de fase van afronding. Onze financiële             
expertgroep (Edith ter Heide en Wilfried Dekker) zullen de conceptbegroting voor de            
volgende vergadering bespreken met de directeur bestuurder, waarna zij de rest van de             
GMR zullen informeren. De volgende vergadering zal de definitieve versie op de agenda             
staan.  

 
Ventilatie Rapport scholen 
Alle scholen van Op Kop voldoen (onder voorwaarden) aan de gestelde ventilatie eisen van              
het Bouwbesluit 2012, bestaande bouw. Op sommige scholen worden de installaties anders            
ingeregeld of de gebreken worden hersteld. Wel is bij veel oudere scholen de voorwaarde              
dat er natuurlijk geventileerd wordt, met andere woorden: openstaande roosters en ramen.            
Met de winter in aantocht gaat dit comfortproblemen opleveren. De eerste stap is het              
bestellen van CO2 meters, zodat de medewerker de luchtkwaliteit in de gaten kan houden. 

 
OPR Vacature 
De vacature in de ondersteuningsplanraad is via de directeur van het           
samenwerkingsverband Leon ’t Hart onder de aandacht gebracht bij onze interim directeur            
bestuurder. Aan het eind van de nieuwsbrief nogmaals de (dringende) oproep. We zijn op              
zoek naar een ouderlid voor de OPR. Weet je iemand die hier wellicht in geïnteresseerd is,                
wijs ze op de vacature. Inspraak van onze stichting is belangrijk, zeker op het gebied van                
passend onderwijs! 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

Besluitvorming 
Young Professionals 
De GMR ontving het uitgebreide document ‘Young Professionals’ met daarin belangrijke           
informatie voor de startende leerkracht. Met dit stuk is het nu helder wat verwacht wordt en                
wie waar verantwoordelijk voor is. De starter heeft zelf de regie! De personeelsgeleding van              
de GMR stemt in. En adviseert om het beleid jaarlijks te evalueren en te toetsen aan de                 
toepassing in de praktijk. 

Het Functieboek 
In de cao PO 2019-2020 is de nieuwe functiereeks onderwijsondersteunend personeel           
opgenomen, Stichting Op Kop dient conform de cao uiterlijk 1 november de            
functiebeschrijvingen te hebben geïmplementeerd. De personeelsgeleding van de GMR         
stemt in met de voorgestelde wijzigingen.  

Voorstel IPAP 
IPAP staat voor invaliditeitspensioen/arbeidsongeschiktheidspensioen. Binnen Op Kop is het         
al mogelijk een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Maar nu wordt           
voorgesteld om over te stappen op een zuiver collectief, waarbij iedereen hiervoor in             
aanmerking komt (zonder medische toetsing). De personeelsgeleding van de GMR stemt in,            
maar vindt het belangrijk dat het personeel uitgebreid geïnformeerd gaat worden.  

De regeling jubilea en bijzonder gebeurtenissen 
Ook wel de lief-en-leed regeling. De personeelsgeleding stemt in met de voorgestelde            
regeling en zou de bedragen graag jaarlijks geïndexeerd willen zien.  

Preventiemedewerker 
De GMR heeft hier nog een vraag over de rolverdeling van de directeur, de              
vertrouwenspersoon en de preventiemedewerker. De vraag mailen we naar de afdeling HR            
en de volgende vergadering hebben we hopelijk voldoende informatie om een besluit te             
nemen.  

Vanaf 1 december start de nieuwe HR adviseur van Op Kop. De GMR bedankt Sylvia 
van Duijn voor haar inzet van de afgelopen maanden! 

VOG beleid 
Het huidige VOG beleid binnen Stichting Op Kop is in 2018 tot stand gekomen, de GMR                
heeft hier geen rol bij gehad. De GMR adviseert de Stichting nu om de regeling te herzien en                  
aan te sluiten bij het advies van de PO raad. We sturen de directeur bestuurder ons advies                 
schriftelijk en we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 



 

Extra Vergadering 18 november 
Functiebeschrijving directeur bestuurder 
De RvT is de werkgever van de directeur bestuurder van Stichting Op Kop, nu deze rol                
vacant is begint het proces van de werving en selectie. De GMR heeft hier ook een rol bij te                   
vervullen.  

Allereerst wordt door de RvT een functiebeschrijving opgesteld, hier mag de GMR advies             
over uitbrengen. Op 18 november komen we dan ook weer bij elkaar om het functieprofiel               
directeur bestuurder te bespreken. Tijdens de vergadering formuleren we een aantal vragen,            
die we per mail aan de RvT sturen, voordat we het formele advies besluit opstellen wensen                
we de vragen beantwoord te zien. De vragen worden de volgende dag beantwoord en de               
GMR brengt positief advies uit.  

Ook moet er een sollicitatiecommissie worden samengesteld waar zowel een ouderlid als            
een personeelslid van de GMR inzitten. Edith ter Heide (personeel) en Kim Webster (ouder),              
tevens het dagelijks bestuur van de GMR, worden afgevaardigd. 

Vervolgens gaat de RvT in samenwerking met een externe adviseur een wervingsprofiel            
opstellen, de GMR is door de RvT gevraagd hierbij input te leveren. Dit stellen we zeer op                 
prijs en doen we natuurlijk graag. Daarnaast wordt er een wervingsprocedure opgesteld door             
de GMR en volgens het bestuursreglement heeft de GMR ook hier adviesrecht.  
De volgende nieuwsbrief hierover meer. 

Functieprofiel lid RvT 
Bij de Raad van Toezicht ontstaat in februari een vacature, Merlijn Norder haar termijn loopt               
af en zij heeft besloten niet voor een tweede termijn te gaan. Merlijn bedankt voor je                
deskundigheid de afgelopen jaren! De RvT stelt ook hiervoor een functieprofiel op en vraagt              
de GMR om advies. De GMR heeft geen verdere vragen over het profiel en adviseert de                
RvT positief. Wilfried Dekker zal als ouderlid namens de GMR zitting hebben in deze              
sollicitatiecommissie.  

 

 



Vacature Ondersteuningsplanraad  
Samenwerkingsverband Steenwijkerland 
 
De Ondersteuningsplanraad van samenwerkingsverband Steenwijkerland heeft een 
vacature voor een vertegenwoordiger vanuit Op Kop.  
 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 
Ieder samenwerkingsverband heeft een eigen Ondersteuningsplanraad (OPR). Een OPR is          
een medezeggenschapsraad van ouders én personeelsleden die de plannen en het beleid            
van het betreffende samenwerkingsverband kritisch bekijkt en meedenkt. Medezeggenschap         
betekent recht van inspraak en invloed hebben op het beleid en de belangen van ouders,               
leerlingen en personeelsleden.  

De OPR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het Ondersteuningsplan.            
Het Ondersteuningsplan bestaat uit de afspraken die het samenwerkingsverband heeft          
gemaakt wat betreft passend onderwijs. Tevens kijkt de OPR kritisch naar de plannen van              
het samenwerkingsverband en denkt de OPR mee over diverse belangrijke thema's op het             
gebied van passend onderwijs. Voor meer informatie over de rol van de OPR en de GMR                
rondom passend onderwijs, klik hier. 

Samenstelling 
De samenstelling van de OPR bestaat uit ouders en personeelsleden van de verschillende             
schoolbesturen die bij ons samenwerkingsverband zijn aangesloten. Er is een          
onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris. Ons samenwerkingsverband bestaat         
uit de afdelingen: Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Kijk voor meer informatie op:            
www.po2203.nl 

Goed om te weten 
Per schooljaar zijn er ongeveer drie vergaderingen. De vergaderingen vinden plaats op de             
CNS in Staphorst en starten om 19.30 uur. Ter voorbereiding van de vergadering ontvangen              
alle leden vooraf de stukken die behandeld zullen worden. 

Bij belangstelling voor deze vacature kan je contact opnemen met de GMR via             
secretaris.gmr@stichtingopkop.nl. Kandidaten worden voorgedragen door de GMR. 
 

 

 

https://infowms.nl/sites/default/files/project%20versterking%20medezeggenschap/handreikingen/GMR%20en%20passend%20onderwijs%20def.pdf
http://www.po2203.nl/
mailto:secretaris.gmr@stichtingopkop.nl


 

Namens de gehele GMR wensen wij iedereen  
fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

 

 

De volgende reguliere vergadering heeft op 17 december plaatsgevonden. 
De nieuwsbrief van deze vergadering zal z.s.m. verschijnen. 

 

 



 

 

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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