
 
Aanwezig: Johannes Krol, Robert Scholten, Jacco Dijkstra, Linda Mourits, Hannie van der Veen, 
Tineke Lip, Akkeleen Rooks, Iwan van Dam, Anke Kloosterman, Douwina, Karin Oostenveld, Stijntje 
Bokma 
 
Afwezig met kennisgeving: Renske Boschma 
 
 
Opening en vaststellen van de agenda (inclusief rondvraag) 
Iwan opent de vergadering om 20:05. Renske heeft zich afgemeld en Alex was niet helemaal fit. Anke, 
Hannie en Tineke twijfelen of de reiskosten wel over zijn gemaakt. Douwina zoekt dit nog uit. Verder 
wordt de agenda aangehouden, zoals gemaild. 

 
Mededelingen/ingekomen stukken 

 Er zijn geen mededelingen 

 ter info: artikel LC over de opheffingsnormen nu Littenseradiel bij Leeuwarden wordt 
gevoegd. Wij blijven het op de voet volgen.  

 
2. Terugblik 2016 en vooruitblik 2017 

 graag je eigen terugblik en vooruitblik inbrengen 
Iwan blikt terug op het afgelopen jaar: de bustour was een hoogtepunt van het afgelopen jaar. 
Tevens zijn wij blij met de aanwas van de leden van de GMR. We verwachten iets meer 
drukte dit jaar. We hebben een mooie basis gelegd in de communicatie met het 
bestuursbureau. 
Douwina: bustour, meerdere leerkrachten ontmoeten. Openheid van Alex, dat hij ons overal in 
meeneemt en vooruitstrevend is. Niet de ogen sluiten, maar de kansen pakken. Hopen dat er 
veel geïnvesteerd wordt in de leerlingen. En meer leerkrachten een vaste aanstelling 
Karin: contact met Sooog, de presentatie namens de GMR bij stichting Oponoa in Borculo, 
samen met Sjoerd Sol. Ik kijk uit naar de samenwerking met de Greiden 
Stijntje: Greiden 
Johannes: Eerste vergadering van Gearhing en Greiden. Verder de openheid van  Alex. 
Johannes is ook blij dat Stijntje (als leerkracht in zijn OT) is aangesloten bij de GMR. 
Robert: BAC deelnemen voor nieuwe directeur. Lager de organisatie in en we gaan nu op 
bezoek bij de OT’s. 
Jacco: de BAC voor een nieuwe directeur Bedrijfsvoering. Nieuwe vormen van 
kennisoverdracht. Openheid niet alleen van Alex, maar ook van de RvT. Verwarring rond de 
herindeling van Littenseradiel baart hem wel zorgen. Wanneer komt er nu duidelijkheid. Hij 
hoopt nog wel iets van de GMR te horen. 
Linda: leuk en interessant. Ander beeld van de GMR gekregen. Benieuwd naar de herindeling. 
Bustour was echt ontzettend leuk. Kijkt er naar uit om de bustour te organiseren 
Hannie: heel veel verandering tot wat ze eerder heeft gezien in de GMR; de transparantie van 
de RvT en Alex. Dalende ziekteverzuimcijfers is positief. Jonge mensen een kans bieden tot 
een vaste baan. Hoopvol naar de toekomst 
Tineke: sluit zich bij de rest aan. Het is een prettige samenwerking met iedereen.  
Anke: transparantie van Alex, ruimte geven aan Gearhing dat er payrollers worden aan 
genomen. Hopen dat de ingeslagen weg blijft. Dit werkt heel prettig 



Akkeleen: openheid en transparantie, mee worden genomen in de besluitvorming. Bustour. 
Visie van Leerkracht sijpelt ook langzaam door in de GMR. De uitgangspunten voor fusies zijn 
heel mooi; goed onderwijs voor de leerlingen. 
 

3. Voorbereiding bijeenkomst met GMR De Greiden 

 beeldvormend (2 bijlagen) 

 Johannes: we willen allemaal een goede kwaliteit van onderwijs. De bindende factor 
zoeken.  

 Douwina geeft aan ook graag andere zaken te bespreken.  

 Link naar strategisch beleidsplan van  de Greiden. 

 http://www.cbodegreiden.nl/images/downloads/SBP_2015-
2018_versie_definitief_18_februari_2016.pdf 

Iwan hoort graag wie er allemaal komen op 25 januari.  
 

4. Rondvraag 

 vragen voor de rondvraag graag melden bij agendapunt 2 

 * hoe staat het met de wet WWZ? De tijdelijke oplossing werkt nog niet. Regeling 
zoals het nu is, is het niet handig. Met name voor de langdurige vervanging is er nog 
veel wisseling. Vooral als het duidelijk is dat het verzuim langdurig is en dat al bekend 
is. Dit punt komt voor februari op de agenda. Hierbij nodigen wij Rob uit om hier nog 
een keer uitleg over te geven. 

 

 afscheid Jacco 
Iwan bedankt Jacco voor zijn inzet en voor zijn enthousiasme.  

5. Sluiting 
Iwan sluit de vergadering om 21:21 uur en nodigt iedereen uit om in de bar nog even na te 
zitten voor het afscheid van Jacco 
Volgende vergadering is 25 januari met De Greiden en 7 februari op de Meerpaal in Lemmer.  
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