
 

Nieuwsbrief GMR 23 april 



Vergadering 23 april 

 

Dit keer vergaderen we digitaal via Office Teams i.v.m. de situatie rondom het coronavirus.  

Mededelingen dagelijks bestuur 

Voorafgaande aan de vergadering zijn er diverse stukken aan de vergaderdocumenten toegevoegd; 

meerdere protocollen over hoe om te gaan met het weer openstellen van de scholen. Het dagelijks 

bestuur vertelt dat we een verzoek hebben gekregen van de directeur bestuurder om naar deze 
documenten te kijken en deze tijdens de vergadering te bespreken.  



 

Mededelingen directeur bestuurder 

De GMR heeft de vorige vergadering ingestemd met het strategisch beleidsplan. De populaire versie 

hiervan is bijna klaar. Door de sluiting van de scholen loopt het wat vertraging op. Er moeten nog 

een aantal foto's uit diverse clusters gemaakt en toegevoegd worden. De GMR heeft het concept al 

gezien en is er enthousiast over. Deze populaire versie wordt onder medewerkers verspreid, samen 
met een praatplaat op A1 formaat.  

 

Daarnaast heeft de directeur bestuurder nog de volgende mededelingen: 

• De nieuwbouw in Giethoorn loopt, ondanks de corona-crisis, nog gestaag door. Ook daar 

vinden overleggen online plaats; 

• De rapportage van de tussenevaluatie van het clustermodel heeft vertraging opgelopen. Alle 

gegevens zijn verzameld en verwacht wordt dat de rapportage vlak na de meivakantie 
gereed zal zijn; 

• De gesprekken over het schooljaarplan met iedere school zijn bijna afgerond. Na de 

meivakantie vinden er nog een paar gesprekken plaats met Stephennie Groen, de directeur 
bestuurder, clusterdirecteuren en de ib'ers van een aantal scholen; 

• De vacatures van locatiecoördinator op zowel de Vogelaar als Generaal van den Boschschool 
zijn ingevuld. Per één augustus is op beide scholen een nieuwe locatiecoördinator. 



 

 

Corona update 

Vervolgens gaan we met de directeur bestuurder in gesprek over de ontwikkelingen rondom corona. 

Het dagelijks bestuur van de GMR is de afgelopen weken op de hoogte gehoude n door de directeur 

bestuurder. En is hierdoor goed aangesloten op de impact van het virus op de stichting en de 
scholen.  

Voor de vergadering hebben we, van de directeur bestuurder, het protocol "Opstart basisonderwijs" 

van PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS ontvangen. Deze bespreken we samen. De 

directeur bestuurder benoemt dat er na de meivakantie gewerkt gaat worden volgens een bepaald 

model. Vosabb heeft diverse modellen gedeeld hoe scholen het onderwijs na de meivakantie 
kunnen organiseren.  

 

Stichting Op Kop heeft, net als andere besturen uit de regio, gekozen voor een model van 2 x 2 

dagen. Leerlingen worden verdeeld over twee groepen. Elke groep gaat twee dagen in de week naar 

school. Op de overgebleven vrije dag wordt geen (fysiek)onderwijs gegeven, slechts alleen 

noodopvang. Deze dag is bedoeld om het één en ander voor te bereiden. Dit met als belangrijkste 

reden om leerkrachten te ontlasten. De verdeling van de kinderen wordt op alfabet gedaan. Zo 
wordt er gezorgd dat broertjes en zusjes tegelijk naar school gaan.  



 

Besluitvorming 

 

Allocatiebeleid 

Voorgaande deze vergadering heeft de GMR een adviesaanvraag ontvangen voor het allocatiemodel. 

In dit model wordt beschreven hoe de beschikbare middelen binnen Op Kop worden 
verdeeld/ingezet en welke afspraken daarbij gelden.  

Een actieteam heeft gewerkt aan de uitwerking van dit model. In het actieteam zat ook de 

expertgroep financieel van de GMR. Hierdoor was de GMR er vanaf het begin nauw bij betrokken. 

Belangrijk was dat het model moet aansluiten op de besturingsfilosofie van Op Kop en het 
organisatiemodel. De GMR heeft een positief advies gegeven. 



 

Bestuursformatieplan 

De personeelsgeleding van de GMR is gevraagd in te stemmen met het 

meerjarenbestuursformatieplan 2020-2024. De oudergeleding is om advies gevraagd. Met het 

meerjarenbestuursformatieplan geeft het schoolbestuur inzicht in de formatie  van de komende 

schooljaren. Daarnaast geeft het bestuur ook inzicht in de inzet van de lumpsum en andere 

financiële middelen. Dit is de laatste keer dat het meerjarenbestuursformatieplan op deze wijze 

wordt vormgegeven. De volgende keer wordt het gekoppeld aan het jaarplan 2021 en de 

(meer)jarenbegroting 2021 e.v. Dit om ervoor te zorgen dat de samenhang van deze documenten 

wordt versterkt. De P-GMR heeft  positief ingestemd en de O-GMR heeft een positief advies gegeven. 

 

Bespreekpunten 

 

GMR/MR vergadering 

Er staat een GMR/MR avond gepland. Gezien het doel van deze avond en de beperkingen rondom 
het corona-virus heeft de GMR besloten om deze vergadering af te gelasten. 



 

GMR/RvT vergadering 

Daarnaast staat er op 19 mei een GMR/RvT vergadering gepland. Deze zal digitaal plaatsvinden. Een 

geleding van zowel de RvT als de GMR zal aan deze vergadering deelnemen. Tijdens deze avond 

zullen we o.a. de huidige situatie rondom corona en de ontwikkelingen binnen de GMR bespreken. 

 

Expertgroep personeel 

Expertgroep personeel vertelt dat ze na de meivakantie, met de expertgroep personeel van de 

stichting, in gesprek gaan over een nieuwe visie op functioneren en beoordelen. Tevens melden ze 

dat de verkorte versie van het verzuimbeleid is goedgekeurd door de directeur bestuurder en zal 

worden gedeeld met de GMR. 

 

Expertgroep financieel 

Expertgroep financieel is aanwezig geweest bij een risicoanalyse van de stichting die werd 

uitgevoerd door Leeuwendaal. Vanuit diverse geledingen (o.a. RvT, stafbureau, OBM en BCN) waren 

er afgevaardigden. Er zijn o.a. diverse stellingen besproken. De rapportage volgt en daarna wordt er 
een vervolg aan gegeven.  

 

Jaarverslag GMR 

Het jaarverslag van de GMR is gereed. De gehele GMR heeft het goedgekeurd. Het verslag is reeds 

gedeeld met de MR'en van Op Kop. En vervolgens ook met de rest van Op Kop.  

 



GMR 2.0. 

 

Handboek GMR & Huishoudelijk reglement 

De voorzitter van de GMR heeft samen met de directeur bestuurder en Hans Lasthuis de stukken 

doorgenomen. Er zijn enkele stukken aangepast of toegevoegd. Aan de leden wordt gevraagd om de 

conceptstukken te lezen en opmerkingen/vragen te delen. Daarna zullen de stukken definitief 
worden.  

Verkiezingscommissie 

De verkiezingscommissie geeft de GMR een update over de stand van zaken. Op het moment van 

vergaderen zijn er voor de vacature van de oudergeleding voldoende reacties gekomen. De 

procedure wordt verder gevolgd. Voor de personeelsgeleding zijn er nog geen aanmeldingen 

gekomen. Voor de hele stichting is het van belang dat de GMR op volle sterkte is. Daarom een 

oproep aan alle medewerkers om de vacature nogmaals te bekijken (zie verderop in de nieuwsbrief) 

en bij interesse contact op te nemen met Marja Wietsma (marja.wietsma@stichtingopkop.nl ) of 
Astrid de Gunst (astrid.degunst@stichtingopkop.nl ). 
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Herhaling vacature GMR 

 

De GMR van Stichting op Kop is nog op zoek naar een nieuw lid vanuit de personeelsgeleding.  

 

Wat doet de GMR? 

De leden van de GMR worden door de 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 ouders en 

4 personeelsleden. De GMR toetst beleidsvoorstellen van de stichting die voor een 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. 8 x per jaar bijeen om te vergaderen in Giethoorn. 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. 

Het afgelopen jaar heeft de GMR 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. Vanwege het aftreden van een personeelslid en een ouder, 
zoeken wij voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 twee nieuwe leden. 

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. Mocht je vragen hebben of meer willen weten over de inhoud 

van het lidmaatschap, neem dan contact op met Marja Wietsma 
(marja.wietsma@stichtingopkop.nl ) of Astrid de Gunst (astrid.degunst@stichtingopkop.nl ). 

 

Het personeel krijgt een uitbreiding in uren gedurende de zittingsperiode en vergoeding van de 

reiskosten. 
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Belangrijke data 

 

Data volgende vergaderingen 

• 19 mei GMR - Raad van Toezicht 

• 27 mei GMR-MR'en (deze komt te vervallen) 

• 17 juni reguliere GMR vergadering 

 



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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