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Soort vergadering  
Verslag Strandhoeve 
Liesbeth 
Overlijden vader 
Greetje 
Voortgang Luttelgeest 
Bewegingen in Bant, 
……. ? 
Ziektes Directeuren 
Nieuwe directeur 
Zwijsenschool 
Digitalisering PDOL 
uitbreiding voor 
medewerkers 
Proef werken met inzet 
meer ruimte ihkv 
WKRSoort vergadering 

 Genodigden/doelgroep  Vergaderruimte  Vergaderadres 
Gezamenlijke GMR   Leden GMR   Vergaderzaal   Jasmijnstraat 9 
       
Datum vergadering  Aanvangs- en eindtijd  Voorzitter  Notulist 
Woensdag 14-11-2018  20.30 uur ± 22.00 uur   Ruud Reijenga  Ardie van Keulen  

 

Aanwezig: de heren Reijenga, Timmerman, Ouderling, Heeringa, Aukes, Timmermans en 
Breukel . De dames Slomp, Bosselaar, Boone, Steenbergen, Minderhoud, Kaptein, De Jong, 
Zuidema, Kamphorst, Heida en van Keulen  
 
Afwezig m.k.: de heren van der Knijff, Knegt, Dam, de Jong en de dames Loosman, Kaptein.  

 
1.  Opening 
 
Dhr. Reijenga opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De 
voorzitters hebben vooroverleg gevoerd over het voorzitterschap en besloten is dat dhr. 
Reijenga de vergadering voorzit.   
De brief aan alle leraren over principiële bezwaren wordt toegevoegd aan de agenda bij 
punt 6.  
 
2. Concept statuten 
 
In de statuten staat een verschrijving, namelijk Vollenhove is geen dorp maar een gemeente 
en een onderdeel van de gemeente Steenwijkerland.  

De NKSR geeft aan dat de samenstelling van het CvB een onderwerp is. Als antwoord daarop 
heeft de gemeente Noordoostpolder geantwoord dat het andere lid openbaar moet zijn en 
dat er rekening gehouden moet worden met denominaties. De gemeente zet het scherp 
aan.  
Het CvB geeft aan dat zij in overleg gaat met de gemeente en NKSR en hopen dat er geen 
aanpassingen gedaan hoeven te worden. Nu zijn de leden van het CvB integraal 
verantwoordelijk voor alle denominaties.  
Het CvB gaat morgen in overleg met de NKSR en daarin aangeven dat het geheel nu op 
scherp gezet wordt. De gemeente Noordoostpolder kon prima uit de voeten met deze 
statuten, maar door de reactie van de NKSR gaat de gemeente ook een patstelling nemen. 
Het CvB gaat kijken of hier op een goede manier uitgekomen kan worden.   
 
Op 19 december geven de Raden van Toezicht goedkeuring. Even daarna neemt het CvB het 
besluit. In januari zal de inrichting van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden aan 
de orde worden gesteld. 
 

3. Communicatieplan fase IV-V 

Het CvB is bezig met de communicatie vanaf januari 2019. Straks zijn we één organisatie en 
daarom moeten er zaken op elkaar worden afgestemd. Er komt een werkgroep om dit aan 
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te pakken. Dit onderwerp is ook aan de orde geweest tijdens de tweedaagse met de 
directeuren.  

Mw. Minderhoud informeert hoe het CvB contact gaat houden met de scholen. Het CvB 
heeft een planning gemaakt voor bezoeken aan scholen, zij gaan de teams regelmatig 
bezoeken.  
Er wordt voorgesteld dat je als GMR lid contact kunt houden met bijvoorbeeld 3 scholen. 
Mw. Heida geeft aan dat de GMR niet sec meer een afvaardiging van één school is, maar dat 
zij de gehele stichting vertegenwoordigen. Opgemerkt wordt dat er wel voor gezorgd moet 
worden dat elke school gehoord wordt en dat de drempel laag blijft.  

Er zijn geen vragen over het communicatieplan.  

4. Werkvelden fusietraject 

In dit document beschrijft het CvB wat er op korte termijn moet gebeuren. Aan de 
onderwerpen met een groen blokje ervoor wordt op dit moment gewerkt. Het CvB heeft bij 
de zwart gedrukte tekst het voornemen dit gereed te hebben op 1 januari 2019. Dit 
document is een werkdocument dat steeds door het CvB wordt bijgewerkt. Ook heeft het 
CvB een kolom toegevoegd om aan te geven binnen welke geleding dit aan de orde komt. 
Het document gaat naar RvT, GMR en directeuren.  
Dhr. Ouderling informeert of alles via schema loopt. Dhr. Breukel geeft aan dat dit het geval 
is. De suggestie wordt gedaan om een legenda toe te voegen.  
Dhr. Ouderling vraagt zich af of de financiële zaken allemaal haalbaar zijn. Het CvB geeft aan 
dat tijdpad m.b.t. deze onderwerpen ietwat opgerekt is.  
 
5. Profiel PC identiteitsbegeleider en profiel lid stichtingsidentiteitscommissie Werving 

en inhuur 

Dhr. Timmermans vraagt of dit aansluit bij de verwachtingen? Is dit de juiste toon?    
Mw. Bosselaar stelt dat het stuk veel geeft. Dhr. Timmermans vraagt of dit voor  teams en 
ouders herkenbaar is? Dhr. Timmermans geeft ook aan dat het een stukje bewustwording is. 
Het CvB laat iets binnenkomen wat nieuw is. Het is een uitdaging om een hele goede 
begeleider te zoeken en daarbij de directeuren betrekken.  
 
Over het Profiel PC identiteitsbegeleider zijn geen vragen. Namens SCPO gaat mw. Betty Lok 
deelnemen aan het werven.   

Voor de identiteitscommissie worden 2 nieuwe leden gezocht. De commissie komt 4 keer 
per jaar aan het eind van de middag bijeen.  De commissie gaat in gesprek of de stichting 
doet wat ze beloofd hebben, zij bewaken mee aan de zijkant. Ook wordt er elk jaar een 
bezoek aan een school gebracht. De commissie is een aantal weken geleden op De Sprang te 
Tollebeek geweest. Mw. Minderhoud geeft aan dat zij de commissie interessant vindt. Zij 
gaat hierover nadenken. 
 
Voor vragen hierover kun je altijd terecht bij dhr. Timmermans. De leden ontvangen 
vacatievergoeding. De tekst voor de werving van een GMR lid zal worden doorgestuurd aan 
de GMR van SCPO. De eerste vergadering van de stichtingsidentiteitscommissie zal worden 
gehouden op 07-02-2019.  
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Dhr. Timmermans past het profiel aan en dit document zal opnieuw aan de orde komen 
tijdens de vergadering van 10-12-2018.  
 
6.  Vergaderdata 2019  
 
De GMR van Aves is onderling bijeen van 19.30 tot 20.15 uur, daarna sluit het CvB aan.  Op 
maandag 10-12-2018 is er een gezamenlijke GMR vergadering en indien nodig daarna uiteen 
in eigen geleding.  
 
6a. Brief principiële bezwaren 
  
Dhr. Timmermans merkt op dat je door middel van de brief je voorkeur aangeeft. De 
getekende brief gaat in het PD. Het CvB moet deze zaken formeel regelen. Er wordt 
genoteerd wie de brief ontvangen heeft en wie de brief ingeleverd heeft. Mw. Slomp mist 
uitleg over werken op een RK school.  
Dhr. Strijker geeft aan dat deze brief besproken is met de directeuren. De medewerkers 
kunnen bij hun directeur terecht met hun vragen. De GMR doet de suggestie om de 
volgende keer een begeleidend schrijven toe te voegen.  
Voor de medewerkers die na 1 januari 2019 bij Aves komen werken geldt deze regeling niet. 
Bij een samenwerkingsschool gaat het om een gelijke verhouding binnen het team.  
 
Mw. Heida informeert wat er met de vorige brief (van 2010) gebeurt? Vervalt deze oude 
brief? Dhr. Timmermans geeft aan dat de brief van nu over PC scholen gaat en de “oude” 
brief ging over openbaar en rooms-katholiek onderwijs. 
 

7. Concept vakantierooster 2019-2020  

Het vakantierooster 2019-2020 staat ter advisering op de agenda van de GMR. Dhr. Breukel 
geeft een toelichting op de berekening en de bijlagen. Dhr. Breukel geeft aan dat het rooster 
is afgestemd met het VO. De GMR van Aves geeft een positief advies. Bij de GMR van SCPO 
komt dit nog aan de orde.  
 
8.  Nieuw GMR statuut, GMR reglement en MR reglement 
 
Dhr. Breukel geeft aan dat deze documenten opgesteld zijn door Marlies Duchene. Zij is een 
jurist van ‘t Onderwijsbureau Meppel. Dhr. Breukel geeft ook aan dat bij deze stukken altijd 
de wet als uitgangspunt wordt gehanteerd.  
Bij deze zaken is 2/3 meerderheid van de nieuwe GMR vereist.  
De MR'en ontvangen ook hun reglementen, het CvB legt dit aan hun voor. Het CvB stelt voor 
om dit in januari te verzenden aan de MR’en. De GMR stemt hiermee in.  
Tijdens de volgende vergadering d.d. 10-12 dit opnieuw op de agenda plaatsen. Tevens 
adviseert de GMR om de directeur instructies te geven voor uitleg naar de MR ‘en toe.  

 



 

4 
 

9. DGO-voorstel arbeidsvoorwaarden 

De voor- en nadelen van ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid zijn besproken met de 
GMR. Bij ontslagbeleid heb je als GMR meer de regie. Het CvB stelt voor om dit beleid te 
hanteren. Bij werkgelegenheidsbeleid spelen de vakbonden een grotere rol. De P van de 
GMR behartigt de belangen van de medewerkers. Het CvB vraagt instemming van de GMR 
met het ontslagbeleid.  

Het CvB geeft aan dat het DGO overleg nog niet is gevoerd. De aanwezigen willen een tabel 
met gedetailleerde gegevens, vandaar dat de Lief en Leed regeling is aangepast en nu 
voorligt bij de GMR.  Daarom is er ook een vergelijkingsanalyse tussen beide stichtingen 
gemaakt. Deze notitie zal worden ingebracht in het DGO overleg.  

De leden van de GMR stemmen in met het ontslagbeleid.  

10. Samenstelling nieuwe GMR per 01-01-2019 

Dhr. Reijenga en dhr. Ouderling hebben samen overleg gehad over de samenstelling van de 
nieuwe GMR d.d. 01-01-2019.  Er zullen 4 mensen (2 leerkrachten en 2 ouders) vanuit SCPO 
deelnemen aan de nieuwe GMR.  

De volledige GMR van Aves neemt deel aan de nieuwe GMR. 
De nieuwe GMR gaat dan zelf bepalen hoe ze te werk gaan. Er komt een nieuw rooster van 
aftreden en ook het voorzitterschap moet aan de orde komen.  
Dhr. Ouderling stelt voor om een avond in januari te organiseren waarin al dit soort zaken 
aan de orde komen.  

11. Lief en Leed 

Dhr. Timmermans vraagt of de GMR hiermee kan instemmen. Hij geeft aan dat de lay-out zal 
worden aangepast. Stemt de GMR hiermee in? De GMR stemt hiermee in.  
Mw. Zuidema geeft aan dat indien je gebruik maakt van de Werkkostenregeling de bedragen 
onder de 25,00 euro  moeten zitten. Dhr. Timmermans gaat dit uitzoeken.  
 

12.Rondvraag en sluiting  
  
Mw. De Jong vraagt waarom Aves geen standpunt over Sint Maarten heeft ingenomen. Dhr. 
Breukel geeft aan dat de directeur dit beslist, het gaat om de autonomie van de scholen.  
 
Dhr. Reijenga dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 


