Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad PRIMOvpr
Kerngroep GMR
Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216 AG Abbenbroek
Verslag vergadering KGMR
Datum: 28 juni 2018
Locatie: restaurant De Ruyterhuis – Oostzanddijk 24 Hellevoetsluis
Tijd: 18:00 uur - 20:30 uur etentje, na 20:30 uur vergaderen
Aanwezig: Arielle Verbeek, Marleen Langendoen, Bram v.d. Have, Caroline Kik, Marianne
Jacquemijns, Arja Berkhout, Eric Groeneweg, Ingrid van Doesburg, Hendrik Feenstra en
Willeke Lageweg (verslag)
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Opening
Agenda
Verslag vorige vergadering (bijlage 1)
Vastgesteld
Mededelingen
Directiewisselingen:
SBO de Windroos- nieuwe directeur Wendy van Blijswijk, nu leidinggevende bij de
ambulante dienst Jeugdzorg Horizon
Brandaris- na overleg met de PMR en het MT is besloten om een collega, Annemarie de
Rijke, als lokatieleider aan te stellen, waarbij Gerard Faber als bovenschools directeur wil
gaan fungeren voor in ieder geval een jaar.
Remix- na overleg met MR en MT is er besloten om tijdelijk een interim- directeur, Nick
Zuiddam, aan te stellen voor drie dagen, die samen met het huidige MT de ontwikkelingen
gaat voortzetten en gaat onderzoeken hoe de definitieve managementstructuur eruit gaat
zien op de school.
Heenvliet- (Stukken worden toegevoegd op Office) Het fusietraject is afgerond, door
instemming van de beide MR’en. Er wordt een directeur gezocht voor de nieuwe
samenwerkingsschool, tot die tijd is de interim directeur van de Merulaschool de directeur.
GMR: Er gaan nu drie scholen onderdeel uitmaken van de Stichting
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. Hier zal een aparte GMR worden geformeerd en
Ingrid van Doesburg doet een oproep om de verbinding te zoeken met deze GMR. Wellicht
een idee om deze GMR uit te nodigen voor onze GMR-vergadering op 28 september as.
Door de fusie van de Mildenburg en de Driehoek en de verhuizing naar het gebouw van de
eerste school wordt het gebouw van de Driehoek teruggegeven aan de gemeente.
Bestuurskantoor: Hans de Looze gaat per 1 oktober as. vervroegd met pensioen.
Brandveiligheid: Voor de scholen in Hellevoetsluis is een plan van aanpak gemaakt om de
brandveiligheid op orde te krijgen. Hierover is veel contact met de Veiligheidsregio. De
herstelwerkzaamheden zullen veel tijd en geld gaan kosten.
Raad van Toezicht: Vorige week hebben de leden van de Raden van Toezicht van
PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen VCO de Kring en Floreo met elkaar
gesproken over mogelijkheden tot samenwerking. Kan het onderwerp op de agenda van de
GMR op 26 september as. komen om met elkaar van gedachten te wisselen? Het voorstel
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is om dit eerst in de eerste KGMR- vergadering van het nieuwe schooljaar op de agenda te
zetten.
Schoonmaak: Het contract met HAGO is opgezegd en er zal een nieuwe aanbesteding
gestart worden. Omdat dit een langere tijd zal beslaan, zal Actief Cleaning Services in het
schooljaar 2018-2019 de scholen schoonmaken. Zij zullen starten met de
zomerschoonmaak en in september as. zal er een eerste evaluatie plaatsvinden.
5 Jaarrekening 2017 (bijlage 3a + 3b)
Werkgroep Financiën had een vraag over de liquiditeit, het hoge saldo wat bij één bank is
ondergebracht. Vorig jaar is er al gesproken met de bank over dit risico. Er wordt een
commissie ingericht om te kijken naar hoe hiermee om te gaan door bijvoorbeeld een deel
van het bedrag te gaan beleggen. Een nieuw lid van de Raad van Toezicht zal zitting
nemen in deze commissie, die in het najaar zal starten.
6 Bestuursverslag 2017 (bijlage 4)
Werkgroep Financiën had geen opmerkingen. Er zal een publieksvriendelijke versie
gemaakt worden. Opmerking: indrukwekkend, maar toch leesbaar.
Wij bouwen het vermogen af, opnieuw investeren (tekst Ingrid)
Vraag over krimp: Er is wel degelijk een krimp te verwachten, maar er is ook een
verschuiving te zien en de krimp lijkt nu te stagneren.
Kijken naar opmerking over krimp (“en verrassend dat er geen krimp is”) Ingrid kijkt de
formulering na. Erik heeft nog suggesties om hoe met de terminologie krimp om te gaan.
7 Voorstel ouderbijdrage (bijlage 5)
Proces wordt beschreven: In directie-overleg besproken, waarna er een voorstel is
gemaakt. De werkgroep Financiën gaat niet akkoord met het voorstel en komt met twee
opties:
-PRIMOvpr betaalt € 25,- per leerling. Hierbij wordt toch een bijdrage gevraagd voor de
schoolreis en bij niet betalen zal er dan toch uitsluiting plaatsvinden. Deze optie kost
PRIMOvpr veel geld en onzeker is of dit bedrag er elk jaar is.
-bovenschools fonds voor ouders, die het niet kunnen betalen. Dit automatisme is een te
groot risico.
Tussenoplossing: ouderbijdrage wordt gevraagd, maar er is wel een fonds beschikbaar wat
niet actief bekend gemaakt wordt.
Aan het einde van dit schooljaar wordt de pilot besproken en het geld wat overblijft. Ook in
de KGMR komt dit onderwerp komend schooljaar ook terug op de agenda.
Voorgesteld wordt om met deze tussenoplossing te starten.
Een idee: contract met busbedrijf, Primo betaalt bus, waardoor kosten excursie laag kunnen
blijven. Dit idee wordt komend jaar zeker meegenomen in de pilot en onderzocht.
8 Veiligheids- en Integriteitsbeleid (bijlage 6)
Naar volgende vergadering
9a Werkgroepen:
• Personeel
• Financiën
• Communicatie
• Onderwijs (bijlage 7)
9b Werkgroepen; indeling
Het is belangrijk dat de KGMR vertegenwoordigd wordt in elke werkgroep. Dit wordt een
speerpunt in het komende schooljaar.
10 Vergaderdata 2018-2019 (bijlage 8)
Worden opgenomen in de jaarplanner.
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11 Rondvraag
Nieuwe leden Raad van Toezicht zijn gekozen, Sofia Bekker heeft namens de GMR zitting
genomen in de sollicitatiecommissie. Zij heeft namens de GMR John van Veen
(aandachtsgebied Onderwijs) en Erik Mulder (aandachtsgebied Financiën) voorgedragen.
De RvT wordt hiermee uitgebreid tot zeven leden, inclusief één plaats vacant. De leden
worden voorgedragen aan de gemeenteraden.
12 Volgende vergadering: GMR – dd. 26 sept. 2018
Bijpraten over Strategisch Beleidsplan
AVG (Zolang wij geen heldere richtlijnen hebben gekregen, wisselen wij geen gegevens uit
met de CJG en de Bibliotheek. De verwachting is wel dat deze snel na de zomervakantie
komen.)
Jaarverslag moet gemaakt worden
Verkiezingen GMR
13 Sluiting
Afscheid van Eric Groeneweg en Marleen Langendoen. Hendrik en Ingrid bedanken beiden
voor hun inbreng en constructieve deelname aan de vergaderingen van de (K)GMR en
diverse projecten.
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