
 
Notulen GMR vergadering 7 juni 2016 in HaJé Joure 
 
Afwezig met kennisgeving: Johannes Krol 
 
Aanwezig: Karin van Dam, Iwan van Dam, Douwina Bantema-de Bos,  Akkeleen Rooks, Robert 
Scholten, Jacco Dijkstra, Hannie van der Veen en Tineke Lip, Anke Kloosterman, Linda Mourits 

 
Opening en vaststellen van de agenda 
Iwan opent de vergadering om 20:00 uur. We heten Frans Alma van harte welkom. 
Agenda wordt vastgesteld zoals rondgemaild. 

 
 
Mededelingen/ingekomen stukken 

 Besluitvorming PGMR inzake voorstel faciliteiten, agendapunt vorige vergadering 
Vorige vergadering: voorziening personeelsvoorziening GMR: PGMR vindt het niet nodig om 
dit stuk door te laten gaan. We gaan door zoals het in de faciliteiten van de GMR staat. 

 Jaarverslag Zorg van de Zaak (ter kennis name). Er zijn geen aanvullende vragen. 

 Email inzake huisvesting Fryske Marren (ter kennisname) 
In hoeverre waren de schoolbesturen op de hoogte van de plannen van de wijziging van de 
norm? Vraag van Linda. Rob: op het moment dat het gesprek ging lopen met Sjoerd Sol, was 
deze norm nog niet bekend. Gearhing was niet op de hoogte van deze normeringen. Het was 
een verrassing. Vorige week is dit stuk bij Fryske Marren goedgekeurd. Er wordt gevraagd of 
andere gemeenten ook deze plannen hebben. Rob geeft aan dat hij daar geen informatie over 
heeft dat dit bij andere gemeenten ook speelt. Indruk wat gewekt wordt dat scholen onder de 
80ll dicht gaan is natuurlijk ook afhankelijk van het bestuur en de bestuurlijke opheffingsnorm. 
Door de berichten in de krant ontstaat er veel onrust.   

 Regeling reiskosten woon- en werkverkeer 

 Invoering WWZ 

 Memo CvB t.b.v. GMR 
Deze memo is ter informatie. Jacco vraagt naar Proloog en dat het vermoeden is dat alle 
openbare scholen van Littenseradiel onder Leeuwarden, dus proloog vallen. De gemeente 
kwam op bezoek op een Gearhingschool om te inventariseren. De Gearhingscholen die nu bij 
Littenseradiel vallen, die blijven bij Gearhing.  

  



Evaluatie van de bustour 
De GMR leden zijn enthousiast. Vooral het uitstapje naar de Stjelp. Er komt een vervolg van 
een aantal scholen om te kijken hoe het precies werkt met de profielen. De bustour heeft de 
scholen van de Gearhing dichter bij elkaar gebracht. Sommige scholen waren al bezig, maar 
kunnen nu versneld verder door samen te werken. Al met al, men is zeer enthousiast en dit is 
zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Flexibele schil: Rob wat zijn de kosten van payrollers (verzekering bij vervanging) en geen 
verzekering. En wat zou het kosten om (alle) payrollers in dienst te nemen. Dit is in 
onderzoek. Wellicht kan de flexibele schil wat kleiner worden. Dit wordt binnen Gearhing 
uitgezocht.  
 
Voor de volgende vergadering: Punt van brainstormen binnen GMR: rouleren van 
school 
 
Hoe kunnen we hier een vervolg aan geven. Is het wellicht handig om een bustour openstelt 
voor alle ouders en alle personeelsleden en wie weet kunnen kinderen mee.  
Moeten we een volgende keer de GMR centraal stellen? 
Wat wordt het thema? 
Wat wordt de frequentie? 
Punten bespreken welke in het verslag staan. 
Hoe gaan we werven voor personeelsleden?  
Rob gaat er aandacht aanbesteden in de volgende nieuwsbrief aan de leerkrachten. Hij gaat 
een opzet maken en stuurt het naar Karin. 
 
Vergaderingen volgend schooljaar 
Het voorstel van het DB is om de vergadering bij toerbeurt te koppelen aan onze partners in 
de (mede)zeggenschap, voorstel is dat de (O)MR het eerste half uur aanschuift en het 
openbare gedeelte van de vergadering kan bijwonen. De eerste vergadering van het 
schooljaar 2016-2017 is met de Raad van Toezicht . 
 
Robert komt net terug uit Lemmer. Fonny Docter is gestopt en onder enkele ouders is er 
onvrede ontstaan. Er zijn diverse wisselingen geweest binnen directeuren en leerkrachten. En 
veel ziekte onder de leerkrachten. 
 
Alex gaat donderdag tussen 13 en 16 op de Dam in Lemmer zitten als ‘inloopspreekuur’. Er 
komt z.s.m. een nieuwe directeur op dat onderwijsteam. De GMR is hier zeer over te spreken. 
De OMR van Lemmer staat niet achter de petitie. Het verbaasde Gearhing en OMR dat het 
met een petitie kwam om Alex uit te nodigen. Door dit als petitie te doen en de krant op te 
zoeken neigt men naar negatieve aandacht voor De Dam.  
 
De GMR gaat elke 1e dinsdag van de maand vergaderen. Roulerend op locatie. DB mailt 
Marjolein met het verzoek om dit uit te zoeken en op de kalender te plaatsen. 
 
 
Rondvraag: 
Iwan sluit de vergadering om 22:12 uur. Volgende vergadering is 5 juli  
Volgende vergadering komt Miriam Holwerda een presentatie geven over de 
gesprekscyclus. 


