CONCEPT

NOTULEN GMR
Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:

Donderdag 2 maart 2017
19.30 uur
Het Kompas, Jol 138 te Heerenveen

Aanwezig

:

Afwezig mk

:

Eric Rietkerk (CvB)
Karien Dijk (voorzitter)
Elly Vegt (plaatsvervangend voorzitter)
Christiaan Visser
Eddy Libbenga
Sylvia van der Molen (secretaris)
Margriet ter Horst
Minke Prinsen

1.

Opening en vaststellen agenda
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Christiaan leest voor “de
brief op het nachtkastje” van Marius van der Berg.
a. Presentielijst, deze wordt rondgedeeld.

2.

Ingekomen stukken
Verdiepingstraining GMR: Deze training was 7 februari 2017.
Uitnodiging bijeenkomst ouders en onderwijs 2032. Is te laat binnengekomen.

3.

Notulen GMR-vergadering d.d. 23 januari 2017.
Punt 3: Het is nog niet mogelijk dat de ouders toegang krijgen tot SharePoint. Hier
wordt door ICT aan gewerkt. Zodra dit werkt, krijgen de ouders van de GMR hier
bericht over.
De secretaris gaat de vergaderstukken doornummeren. Afstemming vindt plaatst met
management ondersteuning.
Tekstueel: Er zijn onderdelen benoemd als punt 4, nummering wordt aangepast.
De klokkenluidersregeling is nog niet aangepast. Komt terug op agenda als deze is
aangepast.

4.

Ter bespreking/informerend
a. Mededeling cvB
De overgang naar Onderwijsbureau Meppel is soepel en geruisloos verlopen. Alle
directeuren zijn op een trainingsdag geweest om in het systeem “Tobias” te kunnen
werken. De dienstverlening is adequaat en plezierig.
Algemene en Onderwijskundige zaken
Vanuit de RvT-identiteitsbijeenkomst zijn twee onderdelen als vervolg binnen dit
traject benoemd. Een traject over identiteit met RvT zal gedurende 2017-2018 vorm
krijgen, in samenwerking met Verus.
De provincie Fryslân heeft CBO Meilan benaderd voor participatie in project een
Meccanoid project. Middels de planmatige inzet van een robot (gekoppeld aan
leerlijn programmeren) leren leerlingen met wetenschap en techniek omgaan.

Kenniskringen
Er zijn meer dan 20 kenniskringen actief binnen CBO Meilân. Recent zijn de
kenniskring IKC (integraal kind centrum) en de kenniskring nieuwelingen toegevoegd.
Er blijken inmiddels zo’n 25 ‘nieuwelingen, vooral Syrische kinderen, op CBO Meilan
scholen te zijn gekomen.
Huisvesting
 De nieuwe school MFC de Akkers is vrijdag 17 februari jl. overgedragen aan
de gebruikers en vanaf 1 maart zullen de leerlingen van CBS de Spring
(voorheen de Akkers) in het nieuwe gebouw les krijgen.
De oplevering van het gebouw en het verwijderen en verwerken van de vervuilde
grond is een gespreksonderwerp met de Gemeente Heerenveen.
 Er is een verzoek voor onderwijsruimte in de Gebouw de Spil (de Burcht) bij
de gemeente ingediend.
 Er is overleg geweest met de wethouder van Gemeente Heerenveen over de
huisvestingskosten de Roerganger en de Hoeksteen ivm groei van de scholen
en ruimtgebrek.
 In Lemmer vindt er een overleg plaats met de gemeente over de omgeving
van de school de Arke en met Domijn over de vorming van een IKC in de
Arke.
 Op de Roerganger zal door versnelde instroom van kleuters een inpandige
ruimte ingericht worden als klaslokaal.
 Op de Tarissing in Oudehaske is een bovenruimte in gebruik genomen door
een groep met een Lio collega voor de klas.
 Er is overleg met ROC Friese Poort om komend schooljaar een groep
studenten permanent in de Dr. E.A. Borgerschool te vestigen in het kader van
het opleidingsprogramma.
Personele zaken
De nieuwe financiële medewerker, Elly Bergsma is benoemd en is gestart met het
opstellen van onze jaarrekening. Er worden procedures opgestart voor een nieuwe
directeur op het Kompas, een HRM medewerker, secretariële ondersteuning en een
nieuw lid voor de RvT.
Het ziekte verzuimpercentage over 2016 is 4,7%. Enkele langdurig zieke collega’s
vragen extra aandacht.
Financiële zaken
Er worden onderhandelingen gevoerd met DVEP zonnepanelen over compensatie
n.a.v. de plaatsing van panelen op het kompas.
Klachten
Er zijn twee klachten binnengekomen. Een klacht ging over de schorsing, verwijdering
en overplaatsing van een leerling. Deze klacht is afgehandeld door het CvB.
Een tweede (samengestelde) klacht zal op 3 maart in de geschillencommissie worden
behandeld
b. Voorbereiding MR-GMR avond
Deze wordt gehouden op dinsdagavond 11 april. De voorzitter heeft contact met
OPR. Zij hebben wel interesse. Er is nog geen duidelijkheid. De uitnodigingen moeten
zo snel mogelijk de deur uit. De secretaris gaat de mailadressen updaten en stuurt
een vooraankondiging. De uitnodiging heeft al op de nieuwsbrief gestaan. Trinitas is
geregeld.
c. Fusierapport TerKaple/Terherne (bijlage 156)
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Vanavond ter informatie. Er is weinig tijd geweest om het rapport goed door te lezen.
Er wordt geen advies gegeven. Het wordt wel besproken. Volgende vergadering komt
het terug op de agenda.
d. Vacature vervullen met o.a. sollicitatieproces en profielschets RvT (bijlage 157)
3 april wordt 10 april. Punt 10: 20 april een vergadering.
Vacaturetekst: 4e alinea, gezocht wordt woonachtig in…. Wordt verwijderd.
Reglementen: Art.15 Commissie bestaat uit 3 GMR leden, Voorzitter RvT, College van
bestuur. Punt 2 één wordt meerder, en weglaten meerdere kandidaten geeft
afbreukrisico.
Profielschets: Voldoende affiniteit met identiteit. Hoeft niet specifiek op papier maar
komt in gesprek naar voren.
Procedure: bijlage
Reglementen en statuten: Intern en extern wordt gelijktijdig opgestart.
Vacaturetekst: Geen opmerkingen.
Er zijn 3 leden nodig die bij de gesprekken aanwezig. Elly Vegt, Karien Dijk en
Christiaan Visser zullen bij de gesprekken aanwezig zijn.
e. Vernieuwde MR-GMR reglementen en statuten.
Inhoudsopgave wordt doorgelopen.
Regelement GMR: Paragraaf 3, artikel 10 , procedure rond verkiezing nieuwe GMR
leden moet duidelijk en rechtvaardig. Het ene cluster heeft meer MR-leden in de dan
de andere. Er is zo een ongelijke verdeling per cluster. Vraag is hoe hiermee om te
gaan. Bijv. stemgewicht koppelen aan clusterindeling.
Er is geen behoefte aan een penningmeester. Vacature wordt niet ingevuld.
Voorzitter belegt minimaal 2 vergaderingen met de andere voorzitters. Dit wordt
veranderd in 1x een vergadering
Agenderen voor de volgende vergadering. Actie ondernemen over de clusterindeling
over het stemgewicht. De voorzitter vraagt advies bij contactpersoon van het CNV.
5.

Volgende vergadering woensdag 29 maart in het Haskerfjild Joure
Reglement GMR
Verkiezing GMR
Statuten CBO Meilân wijziging
Jaarverslag 2016 CBO Meilân

6.

Ter besluitvorming
157 RvT mee ingestemd. Nog formeel laten weten. Voorblad met besluiten naar
bestuurssecretariaat.

7.

Eigen onderwerpen GMR

8.

Rondvraag

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.
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