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7.
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8.
Mededelingen vanuit het CvB
9.
Stavaza SO
10.
Stavaza strategisch plan
11.
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12.
Passend onderwijs
13.
Rondvraag
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GMR Plenair
7. Vaststelling verslag GMR PO 15 januari 2015
Hier wordt zowel het interne als plenaire gedeelte vastgesteld. Aanmerkingen:
Gehele verslag is akkoord.

8. Mededelingen vanuit het CvB
Theo Douma:
Wij zijn momenteel intensief bezig met de bedrijfsvoering hier, in lijn brengen met de doelen
hier. Binnen dit gebouw gaat dit anders ingericht worden. Dit is op de korte termijn nodig, omdat
we ook bezig zijn om de bedrijfsvoering VO in lijn te brengen met de bedrijfsvoering hier. Op de
agenda staat nog stavaza strategisch plan, dat neem ik nu mee. Donderdag hebben wij weer een
gesprek met directeuren PO, een soort herhalingssessie. In de tussentijd hebben we een aantal
gesprekken gepland, varieert van docenten/ouders/IB‟ers/externen. Die afspraken zijn nu zo
langzamerhand uitgezet. We hebben een projectgroep gevormd die daar leiding aan geeft. Dit
gaat in een vrij hoog tempo nu. Met leerlingen zijn hier ook gesprekken over geweest.
Josanne Kugul: het overleg met de GMR is niet gelukt, komt er nog iets van het overleg met de
MR‟en? Floris Bosma: we hebben met de directeuren overlegd hoe we het makkelijkst in contact
komen met ouders/leerkrachten. Het idee hieruit was om de MR‟en hierbij in te schakelen. Daar
komen wisselende reacties op, in wisselend tempo. Er wordt een drietal data per groep
voorgesteld en dan wordt er gekeken wanneer de meeste mensen kunnen.
Patrick van Lint: er waren ook wat problemen met de mail, hier was iets misgegaan. Floris Bosma
gaat hier achteraan. Theo Douma: ik krijg nog steeds aanmeldingen, dus dat is wel mooi. Nog
steeds: als we een moment kunnen vinden, zouden wij het mooi vinden om met deze club nog
een avond/dag te houden. Pieter Zwart: hier maken wij graag gebruik van.
Verder zijn we met het VO intensief bezig hoe wij de toekomst zien, met de configuratie. Hoop ik
de volgende vergadering wat meer op in te gaan.
9. Stavaza SO
Interessant, want het is al lang stil op dit terrein. Theo Douma: er ligt nu een visie notitie, er ligt
een reorganisatieplan (bijgesteld). Komende donderdagavond ga ik met een aantal mensen van
het SO een avond lang in gesprek met de documenten in de hand van waar staan wij nu. We
hebben nog steeds een forse financiële uitdaging. We willen dit nadrukkelijk gebruiken om dit
niet als een bezuiniging neer te zetten, maar iets dat toekomstbestendig is. Visie notitie qua doel
is heel helder, plan van aanpak dat daarin verweven is, is op korte termijn moeilijk uitvoerbaar.
Er ligt een forse financiële taakstelling binnen het geheel, is ook een feit. Heeft deels te maken
met teruglopende leerlingenaantallen en deels met wijzigende financieringen. Ben zelf erg
benieuwd wat er komende donderdag uit gaat komen.
Dit zijn de directeuren van het SO, en mensen die zij mee wilden nemen. Rob van Linschoten en
ik willen zo kort mogelijk daarop met een nieuw plan komen. Rob van Linschoten: en daar willen
we dan graag met jullie werkgroep over in gesprek gaan om terugkoppeling te geven van dat
gesprek van Theo Douma.
Pieter Zwart: de kreet “bestuursformatieplan” heeft die in dit plan nog betekenis? Theo Douma:
die kreet ken ik eigenlijk niet. De OPR , onze vertegenwoordiger daarin, heeft gezegd dat deze
GMR voor 1 mei met een bestuursformatieplan moet instemmen. Het CvB gaat informeren
hierover.
Derktje Feringa: goed om te horen. Ik werk zelf bij Necso (vml. REC3), we hebben voor de
vakantie overleg gehad, intern. Daar kwam uit naar voren dat er veel zorgen en onrust is omdat
we van O2G2 geen tot weinig berichtgeving krijgen van wat er met een deel van ons gaat
gebeuren. Er is ook een groep die nu nog werkt. Daarbij is de werkdruk bij ons enorm omhoog
gegaan voor de mensen die achter zijn gebleven. Er zijn verschillende geluiden vanuit O2G2. Ene
keer wordt er gezegd er komt een sociaal plan, andere keer wordt er gezegd er komt geen sociaal
plan. Boodschap: wij zouden het fijn vinden om wat meer duidelijkheid te geven. Theo Douma:
dan spreken we bij deze af dat ik binnenkort bij jullie langskom. Het streven is om niet met
een sociaal plan te werken, maar ik kan niks garanderen.
Ik hoor nu dat het bijgesteld reorganisatieplan besproken wordt? Die hebben wij nog niet gezien
als werkgroep. Theo Douma: de feiten kloppen niet meer, omdat we nu verder in de tijd zijn. Het
is dus niet een ander plan, maar ik wil zeker weten dat de feiten die ik donderdag ga vertellen
wel kloppen.

Luuk Feikens: er ligt een visie notitie, maar ik hoor nu alleen dat er donderdag een gesprek
gehouden wordt met mensen van het SO. Hoe is de huidige plek van het SBO binnen dat plan? Het
staat wel in de visie notitie maar ik hoor het hier nu niet. Theo Douma: die zitten er gewoon bij,
daar is niks veranderd. De weg naar de visie notitie, is nogal wat. Daarover hebben wij het idee
dat we een praktischere manier kunnen vinden om die stip op de horizon te bereiken,
uiteindelijk.
10. Stavaza strategisch plan
Dit punt is al besproken bij het punt „mededelingen CvB‟.
11. ICT
Rob van Linschoten: deze week is de Petteflet aan de beurt, die wordt vanaf morgen voorzien van
de nieuwe ICT. Aan het eind van de week kunnen we de stand opmaken. Voor zover ik weet,
verloopt het steeds beter op de scholen.
Bé Buring: wij zijn heel blij. Dus niet. Het is nog steeds niet opgelost, vandaag is de voicemail
weer ingesproken. De kinderen werken niet meer met ICT, want ze hebben een inlogcode
waarmee ze overal bij kunnen komen. Voor mij persoonlijk heb ik een probleem met privacy
gegevens. Ik wil dat goed geregeld hebben. Leerkrachten hebben er moeite mee, smartborden
vallen uit enzovoort. Het werkt dus niet. Wij vragen ons af of mensen wel echt goed hebben
nagedacht voor het werd ingevoerd.
Rob van Linschoten: het is heel jammer dat dit opnieuw gebeurt. Wij zullen hier morgen direct
weer actie over ondernemen. Er zijn nu rond de 5/6 scholen over.
Harm Jan Hoogenberg: het is nog niet helemaal op orde, inderdaad. Het is sowieso een hele
verandering. Onze kinderen van de bovenbouw werken nog niet op de computer om dezelfde
reden. Taalactief kon niet overgezet worden, we moeten hiervoor een andere verise kopen, waar
we geen geld voor hebben. Dit is wel jammer. Dit zijn wel dingen die van te voren bekend
hadden moeten kunnen zijn.
Stefan van Oosten: twee dingen. Wat ik niet helemaal begrijp: als hier zulke slechte geluiden op
tafel komen, waarom dat aan jullie kant van de tafel niet bekend is? Het andere is meer een
suggestie: ik hoor dat er wordt doorgegaan met nieuwe scholen? Is het niet een idee om dat uit te
stellen en eerst te zorgen dat de scholen van nu goed op de rails komen met het systeem. Rob
van Linschoten: dat is tegen de afspraak. Het team verlaat de school pas wanneer het systeem
functioneert. Deze regel wordt dus niet nageleefd, het team gaat wel weg als het nog niet
functioneert.
Stefan van Oosten: het implementatie team staat vast onder hoge druk vanwege tijdsplanning.
Rob van Linschoten: ik zeg toe dat ik hier morgenochtend gelijk mee aan de slag zal gaan.
Pieter Zwart: ander probleem. Lamp kapot in de beamer, ICT‟er is al weg, als je dan belt naar
O2G2 duurt het heel lang voordat je iemand krijgt. Ook de rekening die je uiteindelijk krijgt is
ontzettend hoog.
Rob van Linschoten: het signaal is helder.
Nog één positieve opsteker: bij de Starter was er binnen een uur iemand van de helpdesk!
Theo Douma: het grootste probleem is de kloof tussen het oude systeem en het nieuwe systeem.
Het oude systeem is te oud om goed te functioneren en daarom werkt het geheel niet. Het
nieuwe systeem is dus niet direct het probleem. Zorgvuldigheid staat voorop.
Toegezegd dat er wordt gestopt met nieuwe scholen.
12. Passend onderwijs
Is al aan bod gekomen tijdens het punt over stavaza SO. Patrick van Lint: de ouders hebben een
brief ontvangen over de situatie van het leerlinggebonden financiering en het vervolg. De brief
riep meer vragen op dan er al waren. Dat is jammer. Theo Douma: dat is jammer. We hebben de
brief getest. Het grootste probleem is dat we een aantal dingen gewoon zelf nog niet weten. Het
is een schrijnend probleem inderdaad dat ouders niet weten wat er met hun kind gaat gebeuren.
Je kunt altijd contact opnemen met het samenwerkingsverband, mochten er vragen zijn. Positief
punt: de OPR heeft eindelijk zo‟n beetje door waar ze naartoe willen. Theo Douma: er zijn een
heleboel veranderingen ingezet en dit moet allemaal nog landen.
Derktje Feringa: hebben jullie deze brief ook naar Necso gestuurd? Dat is denk ik wel handig.
Theo Douma: dat is inderdaad een goed idee.

13. Rondvraag
Jeroen Feringa: er schijnt een mail rond te gaan over duurzame inzetbaarheid? Naar directeuren,
met het verzoek die door te sturen naar het personeel. Ik heb deze mail niet gehad, maar dit ligt
dus bij de directeuren? Ja, dat klopt. Deze is een paar weken voor de voorjaarsvakantie
verstuurd.
Vivian Wijk: misschien een idee om dit in het directeurenoverleg te gooien.

