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Locatie

Centrale Dienst PCBO

Aanwezig

Aizo Elgersma, Annette de Haan, Anne-Joleyn Kolk, Egbert
Bakker, Hanneke van Stralen, Jaap Overeem, Johan
Uitterdijk, Marlies ten Wolde, Nils van Mourik, Thijs Slot
(komt later), Hans Greidanus

Afwezig m.k.

Hanneke Hibma, Mirjam Ferwerda

Voorzitter

Hanneke van Stralen

Notulist

Evelien de Jong

 attentie MR-en
1. Opening
De voorzitter Hanneke van Stralen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld. Na de mededelingen van Hans volgt de terugkoppeling van de
werkgroep onderwijs en identiteit over de bijeenkomst voor het nieuwe Strategisch Beleidsplan
2019-2023.
3. N.a.v. verslag 7 november 2018
Het verslag is via de e-mail goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag zijn geen opmerkingen.
4. Mededelingen/ actualiteiten
Informatie door Hans:
1. Terugkoppeling bijeenkomst Strategisch Beleidsplan 2019-2023
De werkgroep Onderwijs & Identiteit is eerder deze avond in gesprek geweest met Els en
Annemieke. Op hun verzoek wordt de samenvatting/ evaluatie van het huidige SBP in groepjes
besproken en worden eventuele aandachts- en speerpunten aangedragen. Wordt vervolgd.
2. Inspectierapport
De Arke in Wirdum: het Plan van Aanpak is gepresenteerd aan de ouders. In maart komt een
vervolggesprek met de inspectie. Een extra leerkracht is aangesteld om de focus op leren sterk te
verbeteren, na de kerstvakantie start deze leerkracht met een 4de groep. Kinderen hebben het
recht om op het juiste niveau te presteren. Het was duidelijk dat er problemen waren, maar de
diepte hiervan is nu pas echt duidelijk geworden. Tiny pakt het samen met Annemieke met verve
op. Ouders komen met vragen, kritische vragen, maar tot nu toe geen leerling verloren. Hans
heeft vertrouwen voor het vervolg.
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De inspecteur is verder content met de professionele cultuur die heerst, dit werkt door in de
scholen en expertiseteams. De verificatieonderzoeken zijn positief. Een goede waardering
gekregen voor deze professionele cultuur. De basis is gelegd, cultuur is op orde, nu bouwen aan
de toekomst. Trots!
Scholen krijgen één keer in de vier jaar een onderzoek, dit kan ook een thematisch onderzoek zijn.
Hans is uitgenodigd voor een arenadiscussie om ervaringen te delen over deze manier van
toezichthouden door de inspectie. Wat was goed, wat ging er mis, hoe is het ervaren? Met
Annemieke gaat Hans dit voorbereiden.
3. Stavaza begroting
De begroting is voorlopig vastgesteld door het toezichthoudend bestuur. Nils en Egbert maken
een afspraak met Einte om de begroting te bespreken.
4. Stavaza Zorgbeleidsplan (ondersteuningsplan)
De conceptversie van het Ondersteuningsplan is bijna klaar. Er ligt een mooi stuk werk en dit
wordt 24 januari 2019 besproken tijdens de coalitiebijeenkomst van de directeuren en IB-ers.
6 maart op de agenda van de GMR.
5. Stavaza IKC’s
De bouw van de IKC Prins Maurits heeft iets vertraging opgelopen, de oplevering zal
waarschijnlijk voor de herfstvakantie zijn.
De bouw van IKC Prins Constantijn loopt zeker vertraging op, maar de aanbesteding is wel
doorgegaan en is fors hoger uitgevallen. Last van prijsstijgingen, maar ook van de instandhouding
van de karakteristieke bouw. De gemeente gaat nu eerst intern kijken wat de mogelijkheden zijn.
De gemeente is gebaat bij een flexibele opstelling en PCBO kan daarin tegemoet komen door de
bouw van de IKC Albertine Agnes iets vooruit te schuiven zodat de middelen beter verdeeld
kunnen worden over de komende jaren.
Koningin Wilhelminaschool – door groei van beide locaties wordt samen met Sinne gekeken naar
een oplossing voor het ruimtegebrek. Het knelt, een oplossing op korte termijn voor de locatie
Transvaal is gevonden in het wijkcentrum. Tijdelijk één groep buiten de school. Voor de lange
termijn zit Hans in allerlei overlegsituaties, hier moet voorzichtig mee worden omgegaan, wat nu
op slot lijkt kan later misschien weer perspectief bieden. Het alternatief is een leerlingenstop en
dit is niet wenselijk.
De Dr. Algraschool krijgt middelen voor het upgraden van de school en kinderopvang, inmiddels
ligt er een mooi plan voor een interne verbouwing. Ook hier is de samenwerking met Sinne.
Vanavond is er een politiek forum over het sociale domein: herschikken en herstructureren om de
steunstructuur te versterken. Een vacature voor jeugdspecialist is inmiddels uitgezet voor een
nieuwe structuur om onderwijs en zorg dichter bij elkaar brengen. IKC Prins Maurits is de pilotschool. Eén loket, een soort makelaar tussen kind, onderwijs, thuis of anderszins. Interessant
proces, kijken of een betere verbinding ontstaat zodat men terug kan naar zijn of haar
corebusiness, in ons geval onderwijs. Hans geeft aan blij te zijn met deze constructie. Een deel van
het budget passend onderwijs wordt hiervoor aangewend.
5. ICT: Blik naar de toekomst
De GMR heeft de nieuwsbrief ontvangen, een blik naar de toekomst, zowel in de organisatie als
inhoudelijk. Het geeft vertrouwen dat het wordt opgepakt. De systeembeheerder is bezig met reintegreren en Alwin is als achtervanger ingezet tot de zomervakantie. Comenius is ook
ondersteunend in de helpdesk. Verder is er een goede student die zelfstandig zaken oppakt en ook
deskundig is.
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6. Nieuwsflits december
Jaap heeft inmiddels een tekst aangeleverd en dit zal - op de laatste zin na - worden meegenomen in
de Nieuwsflits en de Nieuwsbrief voor het personeel.
7. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en vastgesteld.
8.

Rondvraag
 Johan: 20 personen hebben zich inmiddels opgegeven voor de cursus, er kunnen nog 2 bij!
 Anne-Joleyn geeft aan dat dit voorlopig de laatste GMR-vergadering is in verband met haar
zwangerschapsverlof. Jaap zal haar als contactpersoon voor de JWF vervangen.
 Jaap wil graag delen dat hij het fijn vindt om zo met elkaar te sparren en te praten over
onderwijs. Dit voelt goed en is een gezond contrast met zijn dagelijkse werk.
 Marlies past de groepsapp aan.

9. Sluiting
Hanneke sluit de vergadering
Actielijst
Nr.
Wie
Vast Allen
Vast Allen
Vast
Vast
Vast
1. Vast
2.
3.
4.

Allen
Allen
Evelien
Werkgroep
communicatie
Hans
Vz secr

Onderwerp
Terugblik / jaarverslag
inventariseren belangstelling MR cursus in
oktober
MR-cursus > datum vaststellen
Achterbanbijeenkomst > datum vaststellen
Opvragen e-mailadressen MR-en (AVG)
terugblik voor de nieuwsflits

Begin
juni
juni

Einde
oktober
september

september
september
september
november

november

Leesbevoegdheid Ikzo
Ondersteuningsplan agenderen.

30 mei 2018
11 juli 2018

september
6 maart 2019

Besluitenlijst
Nr.
Onderwerp
1. 1.
De PGMR stemt in met de gewijzigde FUWA van de stafmedewerkers.
2. 2.
Het GMR plan 2019-2019 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Samenstelling GMR:
Aizo Elgersma
Anne-Joleyn Kolk
Annette de Haan
Egbert Bakker
Hanneke Hibma
Hanneke van Stralen, voorzitter
Jaap Overeem
Johan Uitterdijk
Marlies ten Wolde, secretaris
Mirjam Ferwerda
Nils van Mourik, vice-voorzitter
Thijs Slot

Contactpersoon voor:
De Sprankel
Dr. Algraschool, J.W. Frisoschool
Willem Alexanderschool, Prins Mauritsschool
Koningin Wilhelminaschool
Ds. Hasperschool, De Finne
Albertine Agnesschool
De Sprankel
Nijdjip
De Arke, Máximaschool
Prins Constantijnschool
Het Klaverblad
De Kinderkoepel

Datum
26-09-18
07-11-18
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Portefeuilleverdeling:
Dagelijks Bestuur:
Communicatie, PR & Kwaliteit:
Financiën:
Personeel:
Huisvesting, ARBO, Veiligheid:
Onderwijs & Identiteit:
Verkiezingscommissie:

Hanneke van S, Marlies, Nils
Johan, Jaap, Thijs
Nils, Egbert
Hanneke van S, Hanneke H, Marlies (adviseur Anne-Joleyn)
Johan, Mirjam
Mirjam, Anne-Joleyn, Aizo, Annette (adviseur Jaap)
Hanneke van S, Nils

