
Notulen GMR vergadering 3 februari 2015 

 

Aanwezig: Eric Verschut, Daniëlla de Bie, Anke Rijpkema, Karin van Dam, Johannes Krol, Jacco 

Dijkstra. 

 

Afwezig met kennisgeving: Jildou Loen, Hannie van der Veen, Tineke Lip, Anke Kloosterman, 

Anneke Muntendam. 

 

Drie vacatures binnen de GMR. 

 

 

Vaststelling van de agenda 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda van deze vergadering. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Mail van de OMR van Onderwijsteam 1.  

Vanuit Onderwijsteam 1 zijn de zorgen uitgesproken over de werkdruk van leerkrachten in relatie tot 

langdurig ziekte en in geval van invallers. Er komt dan vaak meer op de schouders van de overige 

leerkrachten terecht (en dat zijn er al niet veel op een kleine school). We hebben binnen de GMR de 

afgelopen periode gesproken over de werkdruk van de leerkrachten. Met name op kleine scholen 

wordt de werkdruk als hoog ervaren. Dit heeft onze aandacht.  

Op kleine scholen is de werkdruk vaak hoger dan op grotere scholen, dat is een feit. Daarnaast wordt 

er gewerkt met een soms relatief hoog aantal payrollers. Deze medewerkers mogen bijvoorbeeld geen 

zitting nemen in een OMR of GMR. Op kleine scholen en binnen de kleinere onderwijsteams wordt de 

spoeling voor het vervullen van deze taken daardoor dun. 

 

Binnen Gearhing wordt er ook zeker gesproken over werkdruk. In het Strategisch beleidsplan is 

opgenomen dat men binnen Gearhing graag ‘de leerkracht zijn vak terug wil geven’. Men wil de 

werkdruk zoveel mogelijk verlagen, voor zover dat mogelijk is. Hiervoor heeft Alex Peltekian een 

advies- en expertgroep opgericht en er zijn op dit gebied binnen Gearhing ontwikkelingen gaande. Dit 

is besproken met de directeuren van de onderwijsteams.  

Ook vanuit het Bestuursakkoord en Nationaal onderwijs akkoord komt naar voren dat de 

werkdrukvermindering een issue is. De GMR heeft begrepen dat Gearhing denkt aan invoering van 

een conciërge, klassen-assistent binnen elk onderwijsteam. Dit is opgenomen in het Jaarprogramma en 

begroting 2015.  

 

Wegens afwezigheid van een aantal leden van de GMR is besloten de vergadering van komende 

maand een week te verzetten. De GMR zal niet op 3 maart, maar op 10 maart 2015 vergaderen. 

Locatie blijft Hotel Hajé te Joure. 

 

Verkiezingen GMR 

Opiniërend. Overzicht van aftredende en al dan niet herkiesbare leden. 

Vacatures binnen de GMR. 

De GMR wil dit jaar verkiezingen organiseren. Er zijn een aantal leden aftredend en al dan niet 

herkiesbaar. De GMR is aan het nadenken over een invulling waarbij ze slagvaardiger zou kunnen 

optreden. Er zijn op dit moment drie vacatures binnen de GMR en de GMR heeft de laatste jaren met 

een onvolledige bezetting gewerkt.  

Er zijn ideeën om te werken met commissies. Expertise van ouders en leerkrachten kan op die manier 

wellicht beter ingezet worden. De GMR zou graag tijd en ruimte hebben om ook eigen agendapunten 

ter sprake te brengen tijdens GMR-vergaderingen. Het idee is geopperd om open en gesloten 

vergaderingen af te wisselen, zodat er meer ruimte ontstaat voor interne discussie. De GMR denkt zo 

proactiever te kunnen werken. Of dit mogelijk en wenselijk is, moet nog nader onderzocht worden. 

Vanuit de inventarisatie blijkt dat er binnen de GMR, als er op dit moment verkiezingen zouden 

worden uitgeschreven, geen enkel onderwijsteam zal zijn die door zowel een ouder als een leerkracht 

vertegenwoordigd wordt.  



 

Anke Rijpkema en Anneke Muntendam (personeelsgeleding) zijn beide tussentijds aftredend en niet 

herkiesbaar. Beide komen uit onderwijsteam 5 (Lemmer) en dit onderwijsteam is 

oververtegenwoordigd. Eric Verschut (oudergeleding) is aftredend en niet herkiesbaar, omdat hij met 

ingang van komend schooljaar geen kinderen meer op de basisschool heeft. Jacco Dijkstra 

(oudergeleding) kan nog één jaar zitting nemen in de GMR, hij is aftredend per juni 2016, omdat hij 

met ingang van schooljaar 2016-2017 geen kinderen meer op de basisschool heeft.  

Hannie van der Veen, Jildou Loen en Tineke Lip (personeelsgeleding) zijn aftredend en wel 

herkiesbaar.  

 

De GMR wil vanuit elk onderwijsteam vertegenwoordigd zijn door zowel een ouder als een leerkracht. 

Hoe kunnen we dit praktisch organiseren? Is het een idee om dit bespreekbaar te maken binnen de 

OMR-en? Kunnen we dit samen met de directeuren van de onderwijsteams oppakken? Hebben we 

daar ondersteuning op gebied van communicatie bij nodig? De GMR wil zich hier de komende tijd 

verder op oriënteren. 

 

De GMR wil onderzoeken of we de (O)MR-en kunnen betrekken bij de komende verkiezingen. We 

willen immers graag vanuit elk onderwijsteam een ouder en een leerkracht. De (O)MR-en hebben 

stemrecht in deze. We hebben het plan geopperd dat de huidige leden de komende maanden een 

(O)MR-vergadering bij kunnen wonen om duidelijk te maken dat we nieuwe GMR-leden zoeken. De 

komende vergadering willen we dit plan nader uitwerken. Het Dagelijks Bestuur wil de mogelijkheden 

tijdens het komende DB-overleg met het CvB bespreken. 

 

In het verleden zijn verkiezingen rond de jaarwisseling of aan het begin van het schooljaar geweest en 

dat is voor personeel vaak de drukste periode van het jaar. We denken dat mei een rustiger periode is 

voor de komende verkiezingen. Nieuwe leden kunnen dan in juni een keer een vergadering bijwonen. 

Na de zomervakantie kan de GMR weer voltallig en slagvaardig zijn.  

 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.07 uur vergadering. De volgende vergadering van de GMR is op 10 maart 

2015. 

  


