Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad PRIMOvpr
Kerngroep GMR
Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216 AG Abbenbroek

Kort verslag van de KGMR-vergadering van 4 maart 2019
Aanwezig: Agnita Twigt, Arja Berkhout, Caroline Kik, Judith Geeratz, Marianne Jacquemijns, Nicolien
Meijer, Bram Voncken, Tony de Pina Gomes
Afwezig: Arielle Verbeek, Bram van der Have, Sofia Bekker
Extern voorzitter: Hendrik Feenstra
Namens PRIMOvpr: Ingrid van Doesburg, Mathilde van Splunder (notulist)
01. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en expliciet de nieuwe leden; Tony
de Pina Gomes, Bram Voncken en Nicolien Meijer. Arielle Verbeek is vanwege ziekte afwezig, het
secretariaat zal een bloemetje verzorgen namens de KGMR.
02. Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
03. Introductie nieuwe leden
04. Verslag vorige vergadering
Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met de opmerking dat Judith Geeratz
aanwezig stond maar niet present was.
Update Buiten De Grenzen is nog niet van toepassing, want er is nog geen nieuwe informatie te
melden. De werkgroep loopt nog. Op de volgende vergadering van de KGMR zal er ter informatie
een mededeling hierover worden gedaan.
Verslag van de vorige vergadering is vastgesteld met dank aan de notulist.
05. Mededelingen
Hendrik geeft een toelichting hoe de KGMR is ontstaan 10 jaar geleden. Er moet eens nagedacht
worden over of er vanuit de KGMR nog invulling vanuit de verschillende gemeentes gewenst is of
juist gaan kijken per school of per bestuur. Hoe gaan we hier mee om in het licht van de
bestuurlijke samenwerking.
Ingrid geeft een toelichting wat de procedure is geweest op de Ravelinde, dat de interim directeur
nu weg is en de nieuwe directeur Dick van Rijs daar nu gestationeerd is. Dick is ook directeur van
de samenwerkingsschool De Vlasbloem.
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Op 15 maart a.s. is een landelijke staking aangekondigd, niet alle scholen doen mee, het verschilt,
een aantal zijn dicht. Er mag geen vervanging worden geregeld voor de leerkrachten die staken,
maar de mensen die willen werken mogen wel kinderen opvangen. Het bestuur houdt bij deze
staking zoals aangekondigd de salarissen van de stakers in, er zijn diverse vragen gesteld waar
dit geld aanbesteed gaat worden. Ingrid vraagt de KGMR om hiervoor een voorstel te doen.
06. Vakantierooster 2019-2020
Opmerking komt dat het opvalt dat er veel vrije dagen zijn in het voorjaar, dit komt door een aantal
feestdagen en ook dat 5 mei 2020 een feestdag is.
FOKOR is het uitgangspunt, het vakantierooster is gelijk getrokken met het VO zodat ouders met
kinderen op het VO en PO tegelijk vakantie hebben. We kunnen er weinig aan veranderen.
Het vakantierooster wordt door de KGMR vastgesteld.
07. Formaliseren besluiten n.a.v. vorige vergadering:
a. Bestuursformatieplan
Iedereen heeft via de mail akkoord gegeven behalve Arielle Verbeek, vanwege ziekte
heeft zij niet kunnen reageren. De instemming wordt bij deze geformaliseerd.
b. Samenwerkingsovereenkomst
Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsovereenkomst.
Caroline Kik vraagt naar een begroting per school, deze is beschikbaar via de directeur.
08. Risicoanalyse
Ingrid geeft toelichting via een powerpoint presentatie op het rapport, gemaakt door extern bureau
Infinite.
Definitieve versie van het risicioanalyse rapport zal het secretariaat nog toesturen naar de KGMR
leden.
Vragen:
Om de hoeveel jaar wordt er een risicoanalyse gedaan? Er is geen vaste termijn voor, heeft
plaatsgevonden in 2013 en 2016 door Infinite en in 2017 is het intern gebeurd. Een van de doelen
was in de 2018 analyse om zelf een risicoanalyse systeem te ontwikkelen.
Zijn er in eerdere analyses dezelfde conclusies als nu getrokken?
Ten dele maar we zullen dit nog eens goed bekijken.
Investering hoe terug zien in de praktijk: vastlegging in het bestuursverslag.
Financiële zaken regelmatig terug laten komen op de agenda.
Is er een structurele afspraak gemaakt voor een volgend onderzoek?
AO&IB moet jaarlijks geactualiseerd worden.
Vooraf gedefinieerde risico’s, is dat bewust?
Dit was de methodiek van Infinite.
Er mochten vanuit de werkgroep ook risico’s toegevoegd worden.
In het verslag staat dat het risico rondom het binnenklimaat niet verder uitgewerkt is, de KGMR
vindt dit wel een belangrijk punt. Het onderwerp binnenklimaat ligt al bij Anculus, zij gaan dit voor
alle scholen aanpakken het is een probleem op veel scholen.
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09. Privacyverklaring & Privacyreglement
Plan van aanpak privacy en sociale mediaprotocol wordt nagestuurd door het secretariaat. (klaar
zetten voor volgende vergadering)
De gezamenlijke besturen werken met dezelfde documenten.
De privacyverklaring en privacyreglement wordt door de KGMR vastgesteld onder voorbehoud
van het sociale mediaprotocol.
10. Bestuurlijke samenwerking
Op woensdag 6 maart a.s. wordt door de bestuurders van de gezamenlijke besturen een
informatieve bijeenkomst georganiseerd voor de (K)GMR’s van de gezamenlijke besturen.
Judith Geeratz, Agnita Twigt en Marianne Jacquemijns zijn vanuit de KGMR aanwezig. De nieuwe
leden krijgen van het secretariaat de stukken nog nagestuurd. De richtdatum voor de bestuurlijke
fusie is 1-8-2020. Als er vanuit de andere leden van de KGMR vragen zijn voor de bijeenkomst
dan kunnen deze aan Agnita gestuurd worden.
Aandachtspunten KGMR achterban meenemen, dit komt niet terug in het plan van aanpak. Hoe
raakt het ouders, leerkrachten, leerlingen en wat betekent een fusie voor kleine scholen, hebben
zij nog bestaansrecht. De KGMR zal ook mee tekenen op de intentieverklaring, deze staat
gepland op 18 april a.s.
11. Rondvraag
Agnita stelt voor om als ouders 30 min voor de vergadering eenmalig af te spreken, om met elkaar
te bespreken waar de expertise ligt en om elkaar makkelijker te vinden. Afgesproken dat de
ouders uit de KGMR op 16 april om 19:45 uur tot 20:15 uur vergaderen en de officiële vergadering
om 20:15 uur start. Agnita zal dit ook communiceren aan de ouders die niet bij deze vergadering
zijn.
Het secretariaat zorgt voor inloggegevens voor Sharepoint voor de nieuwe leden van de KGMR.
12. Volgende vergadering dinsdag 16 april 2019 20:15 uur
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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