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Kort verslag van de GMR vergadering van 21-09-2016
Aanwezige GMR leden:
Namens de scholen uit de gemeente Nissewaard:
Obs Markenburg:
afgemeld
Obs de Hoorn:
Caroline Kik
Obs Tweespan:
afwezig
Obs de Vliegerdt:
Anita den Boer
Obs de Wissel/ Bs de Vlasbloem

en
en
en
en

Eric Groeneweg
Kees Nobel / vacature
afwezig
afwezig

Namens de scholen uit de gemeente Brielle:
Obs Branding:
afwezig
SO Brielle:
Teus Mourik
Obs Meester Eeuwout:
Arielle Verbeek
Obs de Tiende Penning:
Jennifer Heiligers
Obs ’t Want:
Anita v.d. Noort

en
en
en
en
en

afwezig
vacature
vacature
Sebastiaan Vermeulen
Arno v.d. Hoek

Namens de scholen uit de gemeente Hellevoetsluis:
Obs de Brandaris:
afgemeld
Obs de Houthoeffe:
Marlous Mol
Obs de Kring:
vacature
Obs het Palet:
Marianne Jacquemijns
Obs ’t Schrijverke:
afwezig
Obs de Wateringe:
Judith Geeratz
Sbo de Windroos:
Mimi Wijler

en
en
en
en
en
en
en

vacature
vacature
Bart v.d. Werf
Jurriën v.d. Vecht
afgemeld
vacature
vacature

Namens de scholen uit Westvoorne:
Obs Remix:
Sabine den Rooijen
Obs de Mildenburg:
Suzanne Weerheim
Obs het Overbos:
Marcel Smith
Obs de Driehoek
vacature

en
en
en
en

Marleen Langendoen
Bart Hovens
vacature
Annette Maassen

Extern voorzitter:
Namens Primovpr:
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Hendrik Feenstra
Alex Oldenburg, Ingrid van Doesburg en Udo Pemmelaar (verslag).

1/4

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen
Alex Oldenburg geeft aan, dat hij per 1 februari 2017 gebruik zal maken van de prépensioenregeling.
Verder wordt gemeld,dat er in de laatste vakantie week een interessante , goed bezochte studiedag is
geweest voor het personeel met als thema: “Wetenschap en Technologie”, voor de directeuren was er
een dag georganiseerd in het onderwijsmuseum waar ook de directeuren van Vco de Kring waren
uitgenodigd. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en uitwisseling van werkervaringen.

3. Verslag vorige GMR vergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Opgemerkt wordt nog wel dat de voorgenomen fusie tussen de Tiende Penning en het Want is
teruggedraaid op basis van voortschrijdend inzicht.
Het doorzetten van de fusie zou financieel nadelig zijn geweest.
4. Jaarverslag KGMR 2015/2016
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld

5. Communicatie en Office 365

Elke Naudts, medewerker PR en communicatie, trapt af met de constatering dat de vorig jaar
ingezette strategie; “Grip op Communicatie” om de communicatie en de PR te verbeteren al een grote
hoeveelheid succesvolle activiteiten heeft opgeleverd.
Met een PowerPoint presentatie wordt e.e.a. toegelicht.
Hierna neemt Ad Spelt van Emjee ITdiensten het stokje over om in te gaan op de online wereld waarin
wij tegenwoordig leven.
Ook hier met een PowerPoint presentatie en een tot de verbeelding spreken verhaal passeert heden
en verleden de revue. Een wereld van “duim aaien, typemachines en floppy’s en de al geruime tijd
geleden gestarte wens van Onderwijsgroep Primovpr om leerlingen voor te bereiden op het leven in
de 21e eeuw. Dit hoge ambitie niveau maakt Primovpr tot koploper, maar het proces is nog in volle
gang en zeker niet uitgekristalliseerd. Wat ooit begon met gestandaardiseerde primovpr-mailadressen
is inmiddels een online platvorm voor zowel personeel als (G)MR leden, eventuele leerlinggroepen
kunnen op schoolniveau moeiteloos toegevoegd worden.
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een SharePoint omgeving en Office365.
Omdat het werken met deze optie niet voor iedereen vanzelfsprekend is scholing een belangrijk
onderdeel van dit proces, zo zijn er een drietal trainingen ontwikkeld van starter tot die-hard.
Als het goed is zou iedereen moeten kunnen inloggen bij het voor hem/ haar van toepassing zijnde
onderdeel op sharepoint.
https://primovpr.sharepoint.com, hiervoor is wel een gebruikersnaam en wachtwoord noodzakelijk.
Voor personeel is dit geen probleem voor (G)MR oudergeleding is dit gekoppeld aan het inmiddels
ook gestandaardiseerde MR mailadres van de school. Jaarlijks zullen de wachtwoorden aangepast
worden i.v.m. de wisselende samenstelling van MR-en.
Inlogproblemen kunnen worden gemeld op het bestuurskantoor bij: k.arnott@primovpr.nl

Verder wordt ingegaan op de ingebouwde aanwezigheid van Office 365, gelardeerd met tips en trucs
worden de mogelijkheden van dit programma verkend.

Tot slot is er voor de aanwezigen een basishandleiding Sharepoint t.b.v. (G)MR leden
beschikbaar deze is ook online terug te vinden.
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6. Terugblik 2015/2016 Onderwijsgroep Primovpr
Aan de hand van 7 onderwerpen geeft Ingrid van Doesburg een inzage van de zaken die in het
afgelopen jaar gespeeld hebben
Hoe goed is ons onderwijs ?
Alle scholen hebben van de inspectie het basisarrangement toegewezen gekregen, dit wil nog
niet zeggen dat de opbrengsten op alle scholen naar tevredenheid zijn. & scholen hebben
bijvoorbeeld onvoldoende opbrengsten bij de Cito eindtoets. Uiteraard is er sprake van
erkende ongelijkheid, maar het CvB wil graag meedenken en war nodig investeren.
Hiertoe gaat het CvB in gesprek met de scholen om te kijken naar oorzaken en oplossingen
Ook worden hierbij netwerken van Intern begeleiders en directeuren gebruikt, van elkaar kun
je immers leren.
Hoe graag gaan onze leerlingen naar school?
De leerling tevredenheidspeiling geeft een score van 8.35 te zien, iets onder het landelijk
gemiddelde. Uiteraard werden er ook opmerkingen en aanbevelingen gemaakt.
Met het succesvol verlopen leerlingencongres is een begin gemaakt om leerlingen te
betrekken bij de uitwerking. Het CvB is voornemens om in de toekomst ook bijeenkomsten van
leerlingenraden te bezoeken en zo de betrokkenheid levend te houden.
Gevraagd wordt aan de MR-en om dit punt ook op hun agenda te zetten.
Welzijn van leerkrachten
Ook het personeelsbeleid heeft grote aandacht, met de werkgroep Personeel is een begin
gemaakt met de uitwerking van cao aangelegenheden zoals werkdruk, duurzame
inzetbaarheid, begeleiding jonge leerkrachten, mobiliteit en de gesprekscyclus.
Geprobeerd wordt om alle leerkrachten actief bij dit proces te betrekken.
Huishoudboekje
Met een solvabiliteit van 80% staat Onderijsgroep Primovpr er uitstekend voor, er is ruimte
voor investeringen. In het afgelopen jaar is daartoe ruim 600.000 euro uitgegeven.
Prioriteit hadden hierbij investeringen in nieuwe jonge leerkrachten en ICT.
Gebouwen
Voor alle gebouwen geldt, dat ze zijn opgenomen in het Meerjaren OnderhoudsPlan.
Uiteraard is er veel overleg met de div. gemeenten i.v.m. de plaatselijke Integrale Huisvestings
Plannen. De huisvestingslasten vormen wel een bron van zorg door de leegstand. Dit geldt
ook voor de kosten van klimaat beheersing.
Strategisch beleid is in ontwikkeling.
ICT
Enorme investeringen zijn gedaan op het gebied van de infrastructuur, alle scholen zijn
uitgerust voor de toekomst, al haalt die ons soms al snel in.
De investering in hardware is afhankelijk van de visie van de school, op basis van een
aangeleerd plan kan een school een verzoek indienen dat na onderzoek op financiële
haalbaarheid, al dan niet toegekend wordt.
Samenwerking met andere organisaties
Samenwerking is een onderdeel van de 21th century skills en staat derhalve hoog in het
vaandel.
Zo vindt er momenteel intensive samenwerking plaats met de andere schoolbesturen en de
gemeentes t.b.v.de ontwikkeling van IKC’s (Integrale Kindcentra).
Maar het mooiste voorbeeld is toch wel de unieke totstandkoming van de eerste
samenwerkingsschool. Samen met VCO de Kring is onlangs basisschool de Vlasbloem in
Zuidland geopend. Ook in andere gemeentes zijn er al soortgelijke ontwikkelingen.
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7. Pauze.

08. Ingekomen agendapunten
Er zijn een drietal vragen binnen gekomen die door het CvB beantwoord worden.
De eerste vraag betreft hoe om te gaan met het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
De vraag geeft feitelijk het antwoord al aan, het is een vrijwillige bijdrage gekoppeld aan wet en
regelgeving. Zelfs het uitsluiten van schoolreizen is niet meer toegestaan.
Het is derhalve niet mogelijk om ouders te dwingen. Wellicht is het mogelijk om uitleg te geven dat bij
verminderde inkomsten activiteiten niet gehandhaafd kunnen worden.
In extreme gevallen kan gewezen worden op gemeentelijke bijstandspotjes voor dit doel.
10. Oproep nieuwe leden KGMR
Omdat er diverse plaatsen beschikbaar zijn, wordt gevraagd naar beschikbare kandidaten.
Eén leerkracht had zich al aangemeld en één iemand geeft aan bedenktijd te willen.
Afgesproken wordt om tot de herfstvakantie de tijd te nemen om scholen en hun MR te benaderen
omdat van veel scholen vanavond geen vertegenwoordiging aanwezig was.
11 Verkiezing KGMR leden
Gelet op het bovenstaande worden alle aangemelde c/q herkiesbare kandidaten zonder
tegenkandidaat verkozen.
In de KGMR vergadering van 10 oktober zal dit punt wederom geagendeerd worden.
.
De samenstelling van de KGMR 2016/2017 is apart bijgevoegd.
12. Rondvraag
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
De scheidende leden worden bedankt voor hun inzet.
De nieuwe leden wordt veel succes toegewenst in hun nieuwe rol.

Udo Pemmelaar
21-09-2016
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