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Beste MR-leden,
Afgelopen weken stonden in het teken van de GMR verkiezingen. Het zou kunnen dat het bij u langs is
gegaan maar als het goed is, is er op 12 van de 15 Meilân scholen een oproep geweest om kandidaten
voor de GMR aan te dragen. Dat op alle scholen behalve: De Paedwizer, Dr. E.A. Borgerschool, Dr. G.A.
Wumkesskoalle. Soms een oproep voor kandidaten voor de personeelsgeleding, soms voor de
oudergeleding en soms zelfs voor beide. Het kan zijn dat we na de zomer met zes nieuwe GMR leden te
maken hebben. En in ieder geval met, naar ik hoop, drie nieuwe GMR leden. Want drie leden zijn niet
verkiesbaar. Het zou fijn zijn als die stoelen na de zomer niet leeg blijven. Nieuwe leden brengen weer
frisse wind en nieuwe ideeën, helemaal niet verkeerd zo’n verandering van samenstelling. Dat daarmee
ook de mogelijkheid bestaat dat ikzelf misschien afscheid neem van de GMR, is dan zo.
Van de leden die niet verkiesbaar zijn nemen we in ieder geval afscheid. Zij konden zich niet verkiesbaar
stellen of hebben hier niet voor gekozen. Enerzijds omdat ze geen kinderen meer hebben op een school
van Meilân anderzijds omdat zij afscheid nemen als personeelslid van Meilân of omdat er privé redenen
een rol spelen.
Een frisse wind en nieuwe ideeën komen ook binnen bij Meilân via de nieuwe voorzitter van het College
van Bestuur: Eric Rietkerk. De afgelopen GMR vergaderingen hebben we met Eric Rietkerk kennis
gemaakt. Hij heeft bij de GMR de indruk achtergelaten al goed op de hoogte te zijn van de
ontwikkelingen binnen en buiten Meilân. Die eerste indruk en kennismaking waren zeker positief.
In deze nieuwsbrief ook een terugblik om de jaarlijkse ontmoetingsavond tussen GMR en MR-en. Een
geslaagde avond met informatief karakter. Met een onderwerp wat zich goed leent om in eigen
samenstelling op door te praten. Het was goed om te merken dat we op deze avond zoveel
geïnteresseerde MR leden hebben gezien en gehoord. Het is wel iets om trots op te zijn: zoveel
betrokken personeelsleden en ouders.
Met vriendelijke groet,
namens GMR CBO Meilân
Karien Dijk (voorzitter)
gmr@cbo-meilan.nl
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Terugblik op MR-GMR avond
De jaarlijkse ontmoeting tussen MR en GMR staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling, rondom
een inhoudelijk onderwerp dat zowel de MR als GMR raakt en op alle scholen speelt. Deze keer heeft de
GMR de leden van de MR-en uitgenodigd voor een avond rondom het thema ‘Identiteit’. Dit thema is
tevens één van de strategische pijlers waar CBO Meilân deze beleidsperiode aan werkt.
Voor deze avond hebben we dhr. Dick den Bakker (directeur Onderwijs en Identiteit bij Verus) gevraagd
om een inleiding op het thema te geven. “Wat is identiteit?”, “Waar baseren ouders hun schoolkeuze
op?” en “Wat zijn mogelijke scenario’s bij krimp?” Vragen waar dhr. Den Bakker op inspirerende wijze
zijn verhaal omheen wist te bouwen. Na deze inleiding zijn we in groepen uiteengegaan om ervaringen
uit te wisselen en situaties van de scholen binnen CBO Meilân te bespreken. “Wat is van belang voor de
toekomst?”, was de centrale vraag bij de groepsgesprekken m.b.t. samenwerking in krimpregio’s. De
meest genoemde termen hierbij waren: communicatie, draagkracht, werken in stapjes, inspireren en
ruimte voor dialoog.
We hebben de avond afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje. We kunnen terugkijken
op een geslaagde avond met stof tot verder nadenken.
De Powerpoint presentatie van Dick den Bakker is per mail op te vragen (gmr@cbo-meilan.nl).

Samenwerking College van Bestuur
In februari van dit jaar is Eric Rietkerk in dienst getreden bij CBO Meilân als voorzitter van het College
van Bestuur (CvB). Korte tijd hebben het zittende CvB (Geert Heerschop en Sjoerd Seffinga) tezamen
met Eric een driekoppig college gevormd, waarna in april Geert is gestopt en geniet van zijn
welverdiende (pre) pensioen. Tot juli 2017 zijn Eric en Sjoerd bestuurders van CBO Meilân en zodoende
gesprekspartner van de GMR.
Langs deze weg willen we Geert (nogmaals) bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen
jaren. We hebben hem leren kennen als een gepassioneerd bestuurder met goede kennis van zaken,
een schat aan ervaring en oog voor de mensen binnen CBO Meilân.
In de GMR-vergadering van maart hebben we kennis mogen maken met Eric. Vanaf het eerste contact is
duidelijk dat ook Eric een man van samenwerking is (Samen Bloeien). We zien er als GMR naar uit om
deze samenwerking verder uit te bouwen tot een relatie die ten goede komt aan onze dynamische
organisatie. We zijn daarbij zeer verheugd dat Sjoerd nog enige tijd aanblijft en zorg draagt dat CBO
Meilân bestuurlijk in goede handen terecht komt.

Verkiezingen GMR
Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er wederom verkiezingen zijn voor de GMR. Ditmaal voor maar liefst
zes posities in vier clusters.
Op basis van het huidige rooster van aftreden zijn Elly Vegt ( cluster 1), Alfons Posthumus (cluster2),
Sylvia van der Molen(cluster 3) en Karien Dijk (cluster 4) per 1 augustus 2016 aftredend en terstond
herkiesbaar. Elly, Sylvia en Karien stellen zich herkiesbaar. Alfons treedt per 1 augustus 2016 a.s. af.
Behalve door de periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van Petra Walsweer (cluster 3) en
Corrie Cornelder (cluster5) per 1 augustus 2016 a.s., aangezien zij geen deel meer uitmaken van de
geleding waaruit en waardoor zij gekozen zijn (m.i.v. het schooljaar 16-17 heeft Petra geen kinderen
meer op school en gaat Corrie vervroegd met pensioen). In het rooster van aftreden (zie tabel
hieronder) zijn de betreffende posities geel gearceerd.

1 aug. ‘16

Cluster 1
De Burcht
Het Kompas

Cluster 2
It Haskerfjild
De Arke

Elly Vegt
(Personeel)
Herkiesbaar

Alfons Posthumus
(Ouder)
Niet herkiesbaar

Cluster 3
It Twaspan
Eben Haezer
De Spoarsiker
De Akker
De Tarissing
Sylvia v.d. Molen
(Personeel)
Herkiesbaar

1 aug. ‘17

1 aug. ‘18

Eddy Libbenga
(Ouder)
Niet herkiesbaar

Minke Prinsen
(Personeel)
Niet herkiesbaar

Petra Walsweer
(Ouder)
Niet herkiesbaar

Cluster4 De
Paedwizer
Dr. E.A.
Borgerschool,
Dr. G.A.
Wumkesskoalle

Cluster 5
De Trieme
De Roerganger
De Hoeksteen

Karien Dijk (Ouder)
Herkiesbaar
Margriet ter
Horst (Ouder)
Herkiesbaar
Pietie Abma
(Personeel)
Herkiesbaar

Corrie Cornelder
(Personeel)
Niet herkiesbaar

De verkiezingen zijn begin april aangekondigd, kandidaten konden zich tot vrijdag 13 mei jl. melden per
mail (gmr@cbo-meilan.nl). Uitsluitend Ilse Boersma heeft zich kandidaat gesteld voor de
personeelsgeleding in cluster 3. Daarvoor zullen in de week van 6-10 juni verkiezingen plaatsvinden. De
stand van zaken is daarmee als volgt.
1. Elly Vegt is herkozen (personeelsgeleding cluster 1)
2. Vacature oudergeleding cluster 2 (It Haskerfjild/De Arke)
3. Verkiezingen personeelsgeleding cluster 3.
4. Karien Dijk is herkozen (oudergeleding cluster 5).
5. Vacature personeelsgeleding cluster 5 (De Trieme, De Roerganger, De Hoeksteen)
6. Vacature oudergeleding cluster 3 (It Twaspan, Eben Haezer, De Spoarsiker, De Akker, De
Tarrising)
Er zijn nog 3 vacatures! We willen jullie daarom oproepen om actief mensen te benaderen voor wie
zitting in de GMR een uitdaging is. Het profiel voor de kandidaatstelling staat op de website van CBO
Meilân. Indien u of een kandidaat vragen heeft over de verkiezingen of de GMR in het algemeen, dan
kunt u contact opnemen met één van de huidige GMR-leden van uw cluster.

Jaarverslag
Het jaarverslag van de GMR is recent verstuurd naar alle MR-en en staat ook op de website van CBO
Meilân. Graag zouden we het jaarverslag van uw MR ontvangen. Het verslag van It Haskerfjild hebben
we reeds mogen ontvangen, waarvoor dank !

Besproken onderwerpen
Op de website van CBO Meilân kunt u het vergaderrooster van de GMR bekijken. In de volgende tabel
vindt u een overzicht van besproken punten en besluitvorming vanaf januari 2016 (periode hiervoor
staat vermeld in de voorgaande nieuwsbrief).
Datum

Besproken onderwerpen

Besluit

Jan 2016





























Feb 2016

Mrt 2016
Apr 2016

Begroting 2016
Meerjarenbegroting 2016-2019
Beleid jubilea scholen
Ontwikkeling privacy beleid
Taakverdeling College van Bestuur
Jaarverslag GMR 2015
Beleid inzake familierelaties
Deelname werkkostenregeling 2015
Verkiezingen GMR
Wet sociale veiligheid
Vakantieregeling 2016-2017
Formatieplan 2016-2017
Jaarverslag en jaarrekening CBO Meilân
2015

Besproken.
Besproken.
Besproken.
Besproken.
Besproken.
Ter kennisgeving.
GMR stemt in.
Ter kennisgeving.
Besproken.
GMR stemt in.
GMR stemt in.
GMR stemt in.
Ter kennisgeving.

Agenda 2016
Hieronder vindt u een overzicht van de GMR-vergaderingen die gepland staan voor het kalenderjaar
2016. Langs deze weg willen we u specifiek uitnodiging om als toehoorder aan te schuiven als we in uw
cluster vergaderen. Daarnaast kunt u altijd agendapunten aandragen. De GMR is bereikbaar via de
cluster contactpersonen of via ons mail adres gmr@cbo-Meilân.nl.
Datum

School (cluster)

Wo. 1 juni
Do. 30 juni (18.00
uur, incl. afscheid
GMR-leden)
Ma. 26 sept.
Wo. 26 okt.
Do. 24 nov.
Ma. 19 dec.

It Haskerfjild (cluster 2)
Dr. G.A. Wumkesskoalle (cluster 4) ??

De Spoarsiker (cluster 3)
De Trieme (cluster 5)
Het Kompas (cluster 1)
It Haskerfjild (cluster 2)

Alle vergaderingen (m.u.v. 30 juni) starten om 19.30 uur.

