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Aanwezige GMR-leden:
Namens de scholen uit de gemeente Nissewaard:
Obs Markenburg:
afwezig
Obs de Hoorn:
Caroline Kik
Obs Tweespan:
afwezig
Obs de Vliegerdt:
Anita den Boer
Namens de scholen uit de gemeente Brielle:
Obs Branding:
afwezig
SO Brielle:
afwezig
Obs Meester Eeuwout:
Arielle Verbeek
Obs de Tiende Penning: J. Heiligers
Obs ’t Want:
Anita v.d. Noort
Namens de scholen uit de gemeente Hellevoetsluis:
Obs de Brandaris:
Arja Berkhout
Obs de Houthoeffe:
afwezig
Obs de Kring:
afwezig
Obs het Palet:
Marianne Jacquemijns
Obs ’t Schrijverke:
Amanda Tschin
Obs de Wateringe:
Judith Geeratz
Sbo de Windroos:
H. Wijler-Aalbertsen
Namens de scholen uit Westvoorne:
Obs Remix:
Sabine den Rooijen
Obs de Mildenburg:
afwezig
Obs het Overbos:
afwezig
Obs de Driehoek
afwezig

en
en
en
en

Eric Groeneweg
Arie Vaandrager
afwezig
afwezig

en
en
en
en
en

afwezig
afwezig
Max v.d. Pas
Sebastiaan Vermeulen
afwezig

en
en
en
en
en
en
en

Sofia Bekker
afwezig
afwezig
afwezig
Astrid v.d. Arend
D. Reincke
S.A. Albeda

en
en
en
en

Marleen Langendoen
afwezig
afwezig
afwezig

Extern voorzitter: Hendrik Feenstra
Namens PRIMOvpr: Ingrid van Doesburg, Willeke Lageweg en Myrna Vleugel (verslag).
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom op de jaarlijkse GMRvergadering.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
•

•

•
•
•

•

Zoals elk jaar heeft PRIMOvpr over het boekjaar een jaarverslag gemaakt, waarin
verantwoording is afgelegd aan het Ministerie. Daarvan is dit jaar een
publieksvriendelijke samenvatting gemaakt over de financiële positie van PRIMOvpr en
het werk op de scholen. Exemplaren hiervan zijn beschikbaar voor alle GMR- en MRleden. Gevraagd wordt om deze na de vergadering mee te nemen. Opgemerkt wordt dat
er eveneens een digitale versie beschikbaar is.
In de laatste week van de zomervakantie is een startbijeenkomst gehouden voor alle
schooldirecties van PRIMOvpr op het Helinium in Hellevoetsluis. Centraal thema was
“Omdenken”. Berthold Gunster heeft hierover een presentatie gegeven.
Met de directeuren van VCO De Kring en de Stichting Samenwerkingsscholen heeft een
gezamenlijke startmiddag plaatsgevonden. Daarbij is gesproken over samenwerking.
De inspectie heeft een bezoek gebracht aan de Tiende Penning. Dit bezoek is goed
verlopen. De school scoort op alle fronten ruim voldoende.
Op donderdag 5 oktober a.s. zal worden gestaakt. Alle besturen hebben besloten dit
signaal te ondersteunen en zullen het loon doorbetalen. De schooldirecties is gevraagd
om MR en ouders over de staking te informeren. Er dient wel opvang te worden
geregeld voor kinderen, die toch door hun ouders worden gebracht.
Alle aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te ondertekenen zodat helder wordt
wie er in de GMR zitten.

4. Verslag vorige vergadering 21 september 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Jaarverslag KGMR 2016-2017
In het jaarverslag zijn de onderwerpen weergegeven, die het afgelopen schooljaar in de KGMR
behandeld of langsgekomen zijn. De KGMR dient instemming of advies te geven aan/over
bepaalde onderwerpen aan het CvB. Er zijn dan ook dringend leden nodig om hierover mee te
praten/denken.
Het Jaarverslag 2016-2017 wordt vastgesteld.
6. Presentatie Bestuurlijk Jaarplan 2017-2018
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Ingrid van Doesburg presenteert het Bestuurlijk Jaarplan 2017-2018.
Meegedeeld wordt dat de schoolplannen worden gemaakt in het kader van het bestuurlijk
strategisch beleidsplan. Alle zaken die dit schooljaar aan de orde moeten en kunnen komen,
staan in het bestuurlijk jaarplan. Ook de onderwerpen, die in de werkgroepen op de agenda
staan, komen hierin voor. Aangezien er ook directeuren, naast KGMR-leden, in de werkgroep
zitting hebben, kunnen besluiten vanuit een werkgroep direct in het CDO behandeld worden.
Onderwerpen waarbij instemming van de KGMR nodig is, komen in dat overleg aan de orde.
Aan vier thema’s wordt dit jaar aandacht besteed, te weten excellent onderwijs, strategische
organisatie, excellent leiderschap en excellente medewerkers, met als doel te komen tot goed
onderwijs voor onze leerlingen. Deze thema’s worden door Ingrid van Doesburg uitgebreid
toegelicht.
Er volgt ook een uitleg over de Hendrik Feenstra-prijs. Communicatie hierover volgt in oktober.
7. Presentatie twee speerpunten uit bestuurlijk jaarplan
Veiligheids- en integriteitsplan
Marieke Hammerstein, IB-er bij de Branding in Brielle, geeft een presentatie over het
veiligheids- en integriteitsplan. Uitgelegd wordt wat het veiligheidsplan inhoudt. Daarbij dient
eerst te worden nagedacht over een visie en vervolgens kan hierop beleid worden gemaakt.
Hiermee is een sub-werkgroep Personeel inmiddels gestart. Er wordt naar gestreefd om aan het
einde van het schooljaar het plan gereed te hebben.
Parnassys
Dick van Rijs, directeur van de eerste samenwerkingsschool in Zuidland, geeft een presentatie
over Parnassys. De Vlasbloem werkt tot nu toe met veel plezier met Parnassys.
Het omzetten van Esis naar Parnassys wordt door een externe partij uitgevoerd.
8. Ruimte voor agendapunten door GMR-leden
Door de GMR-leden zijn geen agendapunten aangedragen.
9. Nieuwe leden en verkiezing voor de KGMR
De KGMR heeft drie vacatures, te weten twee vacatures voor de ouders en één vacature voor
een personeelslid. Degenen, die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten lid zijn van de
MR. Hendrik Feenstra doet een dringend beroep op de MR-leden om zich voor de KGMR
beschikbaar te stellen. Daarnaast zal via de scholen een oproep aan ouders en leerkrachten
worden gedaan om zich beschikbaar te stellen. Indien hierover vragen zijn, kunnen deze
worden voorgelegd aan de voorzitter, Ingrid van Doesburg, Willeke Lageweg of een ander
KGMR-lid.
De leden van de GMR verlenen aan Hendrik Feenstra toestemming om nieuwe leden van de
KGMR te benoemen indien deze zich aanmelden.
10. Rondvraag
Niets te melden.
11. Volgende KGMR-vergadering
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De volgende KGMR-vergadering vindt plaats op maandag 9 oktober a.s.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor hun komst en inbreng, waarna de vergadering wordt
gesloten.
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